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Město Ostrov 

Usnesení 

z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v mimořádném termínu ve středu 26. února 2020 od 15:00 hod. 

v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře 

 

 

Program: 

1. Koncepce seniorské politiky města Ostrova pro období 2020 – 2023 

2. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Obec přátelská seniorům 

3. Návrh na vydání Změny č. 8 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. – 

vlečka 

4. Schválení podání žádosti o dotaci na přeshraniční projekt Klášterní slavnosti 

5. Schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města na 

rok 2020  

6. Dotace v rámci Programu podpory a rozvoje sociálních služeb na rok 2020 - 

veřejnoprávní smlouvy 

7. Individuální dotace na podporu zdravotnických, humanitárních služeb a služeb prevence 

na rok 2020 - veřejnoprávní smlouvy 

8. Předložení záměru Denního centra Mateřídouška, o.p.s., o provozování denního 

stacionáře a sociálně terapeutických dílen na území města Ostrova 

9. Dodatek č. 2 ke smlouvě o koupi nemovitosti ze dne 1. 11. 2012 na Průmyslové zóně 

Ostrov se společností MAHLE Behr Ostrov s.r.o. 

10. Rozpočtové opatření č. Z2/2020 – OMIS – převod finančních prostředků z FRR na nákup 

myček do školních jídelen 

 

 

1. Koncepce seniorské politiky města Ostrova pro období 2020 – 2023 

Usn. ZM č. 27/20 

ZM schvaluje Koncepci seniorské politiky města Ostrov pro období 2020 – 2023. 

 

 

2. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Obec přátelská seniorům 

Usn. ZM č. 28/20 

ZM schvaluje realizaci projektu „Obec přátelská seniorům 2020“ s předpokládanou výší výdajů 

1 500 000,- Kč. 

 

Usn. ZM č. 29/20 

ZM schvaluje podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci 

soutěže „Obec přátelská seniorům 2020“.  
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3. Návrh na vydání Změny č. 8 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. – vlečka 

Usn. ZM č. 30/20 

ZM v souladu s § 6 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 171 a následujících zákona 

č.500/2004 Sb., správní řád, vydává Změnu č. 8 Regulačního plánu části města Ostrov, 

Jáchymovská ul. – vlečka formou opatření obecné povahy. 

 

 

4. Schválení podání žádosti o dotaci na přeshraniční projekt Klášterní slavnosti 

Usn. ZM č. 31/20 

ZM schvaluje projekt „Klášterní slavnosti“ dle předloženého návrhu.  

 

Usn. ZM č. 32/20 

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy z Fondu malých projektů z Programu spolupráce 

na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–

2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“, na projekt „Klášterní slavnosti“, 

s předpokládanou maximální celkovou výší nákladů 17 745,47 €. 

 

Usn. ZM č. 33/20 

ZM schvaluje zajištění financování projektu „Klášterní slavnosti“, a to předfinancování projektu 

ve výši 100 % celkových nákladů, což podle rozpočtu činí 17 745,47 €, následné 

spolufinancování projektu ve výši 15% celkových způsobilých výdajů projektu a financování 

všech případných nezpůsobilých výdajů projektu, nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 

 

Usn. ZM č. 34/20 

ZM pověřuje starostu města Ing. Jana Bureše podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých 

dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci a k veškeré následující 

související administraci projektu „Klášterní slavnosti“, na který je podávána žádost o dotaci do 

výzvy Fondu malých projektů z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi 

Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 v rámci cíle „Evropská územní 

spolupráce.  

 

 

5. Schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města na rok 

2020  

Usn. ZM č. 35/20 

ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 

2020 s Fotbalovém klubem Ostrov, z.s. se sídlem Ostrov, U Nemocnice 1202, 363 01, IČO 476 

99 264, zastoupeným panem Ing. Pavlem Bursíkem, na zajištění fungování a rozvoje fotbalového 

stadiónu ve výši 839 000,-- Kč v předloženém znění.  

 

Usn. ZM č. 36/20 

ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 

2020 s Atletikou Ostrov, z.s. se sídlem Bezručova 342, 363 01 Ostrov, IČO 080 80 151, 

zastoupenou paní Mgr. Evou Zekuciovou, na zajištění fungování a rozvoje atletického stadiónu 

ve výši 1 138 339,-- Kč v předloženém znění.  

 

Usn. ZM č. 37/20 

ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 

2020 s První Krušnohorskou o.p.s., se sídlem Dr. Davida Bechera 1009/18, Karlovy Vary, PSČ 

360 01, IČO 2429497, zastoupenou Miroslavem Račkem, na úpravu lyžařských běžeckých stop a 

turistických tras v Krušných horách v roce 2020 ve výši 100 000,-- Kč v předloženém znění.  
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Usn. ZM č. 38/20 

ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 

2020 s Vladimírem Suchanem, se sídlem Petřín 1113/10, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 

15717186, na kulturní léto v Ostrově 11.7.2020 a 8.8.2020 ve výši 250 000,-- Kč v předloženém 

znění.  

 

 

6. Dotace v rámci Programu podpory a rozvoje sociálních služeb na rok 2020 - veřejnoprávní 

smlouvy 

Usn. ZM č. 39/20 

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 30 000 Kč organizaci Denní centrum Žirafa z.s., IČ: 26990075, se sídlem Gagarinova 

506/20, 360 01 Karlovy Vary, zastoupenou Ing. Renatou Kunešovou, na úhradu nákladů pro rok 

2020 spojených s poskytováním registrované sociální služby – centra denních služeb 

 

Usn. ZM č. 40/20 

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 275 000 Kč organizaci Domov pro seniory Květinka s.r.o., IČ: 04668448, se sídlem 

Krušnohorská 1368, 363 01 Ostrov, zastoupenou Sabinou a Michalem Fialkovými, na úhradu 

nákladů pro rok 2020 spojených s poskytováním registrované sociální služby – domovy pro 

seniory, Domov pro seniory Květinka s.r.o. 

 

Usn. ZM č. 41/20 

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 100 000 Kč organizaci Oblastní charita Ostrov, IČ: 49753185, se sídlem Lidická 1036, 363 

01 Ostrov, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na úhradu nákladů pro rok 2020 spojených 

s poskytováním registrované sociální služby – domovy pro seniory, Domov pokojného stáří bl. 

Hroznaty v Hroznětíně. 

 

Usn. ZM č. 42/20 

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 1 225 000 Kč organizaci Oblastní charita Ostrov, IČ: 49753185, se sídlem Lidická 1036, 

363 01 Ostrov, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na úhradu nákladů pro rok 2020 spojených 

s poskytováním registrované sociální služby – domovy pro seniory, Domov pokojného stáří 

Ostrov. 

 

Usn. ZM č. 43/20 

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 10 000 Kč organizaci Res vitae, z.s., IČ: 69968209, se sídlem Blahoslavova 659/18, 360 09 

Karlovy Vary, zastoupenou MUDr. Jiřím Bartošem, na úhradu nákladů pro rok 2020 spojených 

s poskytováním registrované sociální služby - telefonická krizová pomoc, Linka důvěry. 

 

Usn. ZM č. 44/20 

ZM neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov organizaci Res vitae, z.s., IČ: 

69968209, se sídlem Blahoslavova 659/18, 360 09 Karlovy Vary, zastoupenou MUDr. Jiřím 

Bartošem, na úhradu nákladů pro rok 2020 spojených s poskytováním registrované sociální 

služby – odborné sociální poradenství, Manželská, rodinná a občanská poradna v Karlových 

Varech. 
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Usn. ZM č. 45/20 

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 1 850 000 Kč organizaci Res vitae, z.s., IČ: 69968209, se sídlem Blahoslavova 659/18, 360 

09 Karlovy Vary, zastoupenou MUDr. Jiřím Bartošem, na úhradu nákladů pro rok 2020 

spojených s poskytováním registrované sociální služby - pečovatelská služba, pobočka Ostrov. 

 

Usn. ZM č. 46/20 

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 40 000 Kč organizaci Světlo Kadaň z.s., IČ: 65650701, se sídlem Husova 1325, 432 01 

Kadaň, zastoupenou Mgr. Janem Hudákem, na úhradu nákladů pro rok 2020 spojených 

s poskytováním registrované sociální služby – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Klub 

Ostrov. 

 

Usn. ZM č. 47/20 

ZM neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov organizaci Světlo Kadaň z. s., IČ: 

65650701, se sídlem Husova 1325, 432 01 Kadaň, zastoupenou Mgr. Janem Hudákem, na úhradu 

nákladů pro rok 2020 spojených s poskytováním registrované sociální služby - terénní programy, 

Terénní program Karlovarsko. 

 

Usn. ZM č. 48/20 

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 30 000 Kč organizaci Světlo Kadaň z. s., IČ: 65650701, se sídlem Husova 1325, 432 01 

Kadaň, zastoupenou Mgr. Janem Hudákem, na úhradu nákladů pro rok 2020 spojených 

s poskytováním registrované sociální služby - terénní programy, Terénní program Karlovy Vary 

a přilehlé obce. 

 

Usn. ZM č. 49/20 

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 60 000 Kč organizaci TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., IČ: 25248863, se sídlem 

Mozartova 444/6, 360 20 Karlovy Vary, zastoupenou Pavlínou Liškovou, na úhradu nákladů pro 

rok 2020 spojených s poskytováním registrované sociální služby - průvodcovské a předčitatelské 

služby, pobočka Ostrov. 

 

Usn. ZM č. 50/20 

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 50 000 Kč organizaci TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., IČ: 25248863, se sídlem 

Mozartova 444/6, 360 20 Karlovy Vary, zastoupenou Pavlínou Liškovou, na úhradu nákladů pro 

rok 2020 spojených s poskytováním registrované sociální služby - sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením, pobočka Ostrov. 

 

Usn. ZM č. 51/20 

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 50 000 Kč organizaci TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., IČ: 25248863, se sídlem 

Mozartova 444/6, 360 20 Karlovy Vary, zastoupenou Pavlínou Liškovou, na úhradu nákladů pro 

rok 2020 spojených s poskytováním registrované sociální služby - sociální rehabilitace, pobočka 

Ostrov. 

 

 

 

 

 

 



 5 

7. Individuální dotace na podporu zdravotnických, humanitárních služeb a služeb prevence na 

rok 2020 - veřejnoprávní smlouvy 

Usn. ZM č. 52/20 

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 

Ostrov ve výši 70 000 Kč organizaci Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, 

příspěvková organizace, IČ: 69979821, se sídlem Perninská 975, 363 21 Nejdek, zastoupenou 

paní Olgou Pištejovou, DiS., na úhradu osobních (mzdových) nákladů pro rok 2020 spojených 

s provozem lůžek dlouhodobé paliativní péče. 

 

Usn. ZM č. 53/20 

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 

Ostrov ve výši 100 000 Kč organizaci Oblastní charita Ostrov, IČ 49753185, se sídlem Lidická 

1036, 363 01 Ostrov, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na úhradu osobních a provozních 

nákladů pro rok 2020 spojených s poskytováním Dobrovolnické služby Tereza ve městě Ostrov. 

 

 

8. Předložení záměru Denního centra Mateřídouška, o.p.s., o provozování denního stacionáře a 

sociálně terapeutických dílen na území města Ostrova 

Usn. ZM č. 54/20 

ZM souhlasí s vydáním vyjádření o tom, že město považuje zřízení služby Denní stacionář a 

Sociálně terapeutické dílny poskytovatele Denního centra Mateřídouška, o.p.s. na území města 

Ostrov za potřebné a bude se podílet na spolufinancování těchto služeb z rozpočtu města v rámci 

Programu podpory a rozvoje sociálních služeb.  

 

 

9. Dodatek č. 2 ke smlouvě o koupi nemovitosti ze dne 1. 11. 2012 na Průmyslové zóně Ostrov 

se společností MAHLE Behr Ostrov s.r.o. 

Usn. ZM č. 55/20 

ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o koupi nemovitosti reg.č. 331-12-11-22, uzavřené dne 

1.  11. 2012 se společností MAHLE Behr Ostrov s.r.o., se sídlem Víta Nejedlého 1471, 295 01 

Mnichovo Hradiště, IČ: 242 80 615, v předloženém znění.  

 

 

10. Rozpočtové opatření č. Z2/2020 – OMIS – převod finančních prostředků z FRR na nákup 

myček do školních jídelen 

Usn. ZM č. 56/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z2/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 765.400 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 765.400 Kč  

na nákup myček do školních jídelen.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jan Bureš v.r.      Ing. Marek Poledníček v.r. 

 starosta města      místostarosta města   

   


