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 Město Ostrov 

Usnesení 

z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v mimořádném termínu ve středu 13. března 2019 od 15:00 hod. 

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

 

 

Program: 
1. Poskytnutí dotací v rámci Programu podpory a rozvoje sociálních služeb na rok 2019 + 

veřejnoprávní smlouvy 

2. Poskytnutí individuálních dotací na podporu zdravotnických, humanitárních služeb a 

služeb prevence sociálně patologických jevů + veřejnoprávní smlouvy 

3. Rozpočtová opatření 

4. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

5. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace města Ostrov na 

spolufinancování spoluúčasti Leadpartnera projektu "Znovuoživené Krušnohoří" 

 

 

1. Poskytnutí dotací v rámci Programu podpory a rozvoje sociálních služeb na rok 2019 + 

veřejnoprávní smlouvy 

Usn. ZM č. 13/19 
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 20 000 Kč organizaci Člověk v tísni, o.p.s., IČ: 25755277, se sídlem Šafaříkova 635/24, 120 

00 Praha 2, regionální pobočka Blahoslavova 18/5, 360 09 Karlovy Vary, IČ: 25755277, 

zastoupenou na základě plné moci Janem Němečkem, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených 

s poskytováním registrované sociální služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

 

Usn. ZM č. 14/19 
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 20 000 Kč organizaci Člověk v tísni, o.p.s., IČ: 25755277, se sídlem Šafaříkova 635/24, 120 

00 Praha 2, regionální pobočka Blahoslavova 18/5, 360 09 Karlovy Vary, zastoupenou na 

základě plné moci Janem Němečkem, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených s poskytováním 

registrované sociální služby – terénní programy.  

 

Usn. ZM č. 15/19 
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 150 000 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 2019 spojených s poskytováním registrované sociální služby – domovy pro 

seniory, Domov pro seniory Květinka s.r.o. 
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Usn. ZM č. 16/19 
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 16 500 Kč organizaci Farní charita Karlovy Vary, IČ: 49753053, se sídlem Svobodova 

743/12, 360 17 Karlovy Vary, zastoupenou Ing. Alešem Klůcem, na úhradu nákladů pro rok 

2019 spojených s poskytováním registrované sociální služby – domy na půl cesty, Dům na půl 

cesty sv. Josefa v Karlových Varech. 

 

Usn. ZM č. 17/19 
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 70 000 Kč organizaci Oblastní charita Ostrov, IČ: 49753185, se sídlem Lidická 1036, 363 

01 Ostrov, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených 

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

Hroznaty v Hroznětíně. 

 

Usn. ZM č. 18/19 
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 900 000 Kč organizaci Oblastní charita Ostrov, IČ: 49753185, se sídlem Lidická 1036, 363 

01 Ostrov, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na úhradu nákladů pro rok 2019 spojených 

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

Ostrov. 

 

Usn. ZM č. 19/19 
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 2019 spojených 

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

 

Usn. ZM č. 20/19 
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 30 000 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 2019 spojených 

s poskytováním registrované sociální služby – odborné sociální poradenství, Manželská, rodinná 

a občanská poradna v Karlových Varech. 

 

Usn. ZM č. 21/19 
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 1 800 000 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 2019 

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

 

Usn. ZM č. 22/19 
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 2019 spojených 

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

Ostrov. 

 

Usn. ZM č. 23/19 
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 2019 spojených 

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

a přilehlé obce. 
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Usn. ZM č. 24/19 
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 40 000 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 2019 spojených s poskytováním registrované sociální služby - průvodcovské a předčitatelské 

služby, pobočka Ostrov. 

 

Usn. ZM č. 25/19 
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 40 000 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 2019 spojených s poskytováním registrované sociální služby - sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením, pobočka Ostrov. 

 

Usn. ZM č. 26/19 
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrov ve 

výši 40 000 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 2019 spojených s poskytováním registrované sociální služby - sociální rehabilitace, pobočka 

Ostrov. 

 

 

2. Poskytnutí individuálních dotací na podporu zdravotnických, humanitárních služeb a služeb 

prevence sociálně patologických jevů + veřejnoprávní smlouvy 

Usn. ZM č. 27/19 
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 2019 spojených 

s provozem lůžek dlouhodobé paliativní péče. 

 

Usn. ZM č. 28/19 
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 2019 spojených s poskytováním Dobrovolnické služby Tereza ve městě Ostrov. 

 

Usn. ZM č. 29/19 
ZM neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov Oblastní charitě Ostrov, 

IČ 49753185, se sídlem Lidická 1036, 363 01 Ostrov, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na 

úhradu nákladů spojených s provozem Potravinové banky Charity Ostrov. 

 

 

3. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. Z1/2019 – OSVZ – přesun finančních prostředků z programových 

dotací na podporu a rozvoj sociálních služeb na konkrétní příjemce 

Usn. ZM č. 30/19 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z1/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 2.700 tis. Kč z programových dotací na 

podporu a rozvoj sociálních služeb a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 

1.800 tis. Kč na dotaci na podporu a rozvoj sociálních služeb spolkům na pečovatelskou službu 

pro organizaci Res vitae, z.s. Karlovy Vary a zařazují se výdaje ve výši 900 tis. Kč na dotaci pro 

Oblastní charitu Ostrov na domovy pro seniory. 
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4. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. ZM č. 31/19 
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na koupi pozemku pro výstavbu 

RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2019 ve výši 

150.000,00 Kč s paní M. F., xxxx a panem M. K., nar. xxxx, oba bytem xxxx, 363 01 Ostrov 

v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 32/19 
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na koupi pozemku pro výstavbu 

RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2019 ve výši 

150.000,00 Kč s panem J. C., nar. xxxx, bytem xxxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 33/19 
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na koupi pozemku pro výstavbu 

RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2019 ve výši 

150.000,00 Kč s panem T. S., nar. xxxx a paní A. S., nar. xxxx, oba bytem xxxx, 363 01 Ostrov 

v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 34/19 
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na koupi pozemku pro výstavbu 

RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2019 ve výši 

150.000,00 Kč s panem P. G., nar. xxxx a paní L. G., nar. xxxx, oba xxxx, 363 01 Ostrov 

v předloženém znění. 

 

 

5. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace města Ostrov na spolufinancování 

spoluúčasti Leadpartnera projektu "Znovuoživené Krušnohoří" 

Usn. ZM č. 35/19 
ZM schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace města Ostrov na 

spolufinancování spoluúčasti Leadpartnera projektu „Znovuoživené Krušnohoří“ v předloženém 

znění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   starosta města                                                                                  místostarosta města 


