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Město Ostrov 
Usnesení 

z 6. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 27. února 2017 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek 
Omluven:        Ing. Josef Železný 
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Barbora Nováková 
 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení  
2. Zpráva útvaru interního auditu a kontroly za rok 2016 – v listinné podobě 
3. Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet" 
4. Návrh VPS uzavřené obcemi o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích 

mezi Obcí Krásný Les a Městem Ostrov na rok 2017 
5. Žádost ZŠ a MŠ Myslbeka o řízení dvou přípravných tříd ve školním roce 2017/2018 
6. Pronájem pozemku st. p. č. 1073/23, jehož součástí je stavba garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří 
7. VZ – Rekonstrukce místní komunikace v obci Kfely - výběr zhotovitele 
8. Žádost o prominutí poplatku z prodlení - byt č. 1034/47 
9. Nevyužití předkupního práva k bytu v č. p. 1355 Lidická, Ostrov 
10. Rozpočtová opatření 
11. Stav pohledávek k 31.12.2016 
12. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na obnovu objektů v historickém jádru města 
13. Majetek nepatrné hodnoty – dědictví 
14. Informace starosty 

a) Žádost ZŠ a MŠ Myslbekova o souhlas s použitím rezervního fondu – na stůl 
b) Jmenování člena Rozpočtové komise – na stůl 

15. Zprávy z komisí 
 
 
Účast: 
Vedoucí OKS k bodu 3 – 5, 14 
Vedoucí OMS k bodům 6 – 9 
Vedoucí OF k bodům 10 – 13 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 169/17 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 
pod č. 993/16, z roku 2017 pod č. 3/17, 14/17, 15/17, 91/17, 92/17, 126/17 až 129/17, 131/17, 
134/17, 136/17 až 138/17, 140/17 až 142/17, 144/17, 147/17 až 158/17, 160/17, 161/17, 
163/17, 165/17, 167/17, 168/17. 
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2. Zpráva útvaru interního auditu a kontroly za rok 2016 
Usn. RM č. 170/17 
RM bere na vědomí zprávu k výsledkům finančních kontrol orgánu veřejné správy a 
veřejnosprávních kontrol provedených u příspěvkových organizací a u příjemců veřejných 
finančních podpor za rok 2016 dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení zákona 255/2012 Sb., o kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
 
3. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ 
Usn. RM č. 171/17 
RM schvaluje připojení se města Ostrov k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“  
a vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2017 před budovou městského úřadu.  
 
 
4. Návrh VPS uzavřené obcemi o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích 
mezi Obcí Krásný Les a Městem Ostrov na rok 2017 
Usn. RM č. 172/17 
RM schvaluje v souladu s ust. § 63 a 66c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, veřejnoprávní smlouvu uzavřenou obcemi o výkonu přenesené 
působnosti v oblasti řízení o přestupcích mezi Obcí Krásný Les a Městem Ostrov, na dobu 
určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2017, za roční příspěvek 5 000,00 Kč, v předloženém 
znění.  
 
 
5. Žádost ZŠ a MŠ Myslbekova o zřízení dvou přípravných tříd ve školním roce 2017/2018 
Usn. RM č. 173/17 
RM souhlasí se zřízením dvou přípravných tříd pro školní rok 2017/2018 v Základní škole  
a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizaci. 
 
 
6. Pronájem pozemku st. p. č. 1073/23, jehož součástí je stavba garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 174/17 
RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 1073/23 o výměře 24 m2, jehož součástí je stavba 
garáže bez č. p./č. e. v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu F. H., dat. nar. xxxxxxxxxx,  bytem Ostrov, 
xxxxxxxxxx, PSČ 363 01, na dobu neurčitou, za nájemné 600,00 Kč/měsíc. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem F. H. nebude uzavřena do 30 
dnů ode dne doručení usnesení RM panu H., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 
usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
 
7. VZ - Rekonstrukce místní komunikace v obci Kfely - výběr zhotovitele 
Usn. RM č. 175/17 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek, dle kritéria nejnižší nabídková 
cena, schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku na 
realizaci stavby „Rekonstrukce místní komunikace v obci Kfely“ uchazeči s nabídkou č. 3 - 
společnosti BÖGL a KRÝSL, k. s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5, IČ: 26374919 s 
nabídkovou cenou 3 645 000,00 Kč bez DPH, tj. 4 410 450,00 Kč včetně DPH, jako 
nejvýhodnější pro zadavatele.    
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8. Žádost o prominutí úroku a poplatku z prodlení - byt č. 1034/47 
Usn. RM č. 176/17 
RM schvaluje prominutí úroku (nájem) a poplatku (služby) z prodlení ve výši 90 % z celkové 
částky 11 316,00 Kč panu L. M., bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 363 01. Zbývajících 10 % 
ve výši 1131,60 Kč uhradí pan L. M. do termínu 30. 05. 2017. 
 
 
9. Předkupní právo k bytové jednotce, podílu na pozemcích, jejichž součástí jsou stavby 
bytových domů, a na společných částech domů  
Usn. RM č. 177/17 
RM doporučuje ZM trvat na využití předkupního práva k bytové jednotce č. 1355/6 v budově 
č. p. 1355 a na podílu o velikosti 753/22084 na pozemku st. p. č. 2769, jehož součástí je 
stavba č. p. 1355 a na pozemku st. p. č. 2770, jehož součástí je stavba č. p. 1356 v k. ú. Ostrov 
nad Ohří a na společných částech domů, za převodní cenu ve výši 245 499,00 Kč, kdy Město 
Ostrov bude na straně jedné jako kupující a pan M. B., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, na 
straně druhé jako prodávající. 
 
 
10. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
10a) Rozpočtové opatření č. 21/2017 – OMS – přesun finančních prostředků na úhradu tepla 
v neobsazených bytech 
Usn. RM č. 178/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 51 tis. Kč z nespecifikované rezervy a 
zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 51 tis. Kč na úhradu tepla v neobsazených 
bytech. 
 
10b) Rozpočtové opatření č. 22/2017 – OKS – přesun finančních prostředků na finanční dar 
pro HC Čerti Ostrov na jarní turnaj 
Usn. RM č. 179/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 10 tis. Kč z rezervy na poskytování 
individuálních dotací a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 10 tis. Kč 
finanční dar pro HC Čerti Ostrov na jarní turnaj. 
 
10c) Rozpočtové opatření č. 23/2017 – OMS – přesun finančních prostředků na úroky při 
vrácení kauce 
Usn. RM č. 180/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 500 Kč z poštovních služeb a zařazují se 
výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 500 Kč na úroky při vrácení kauce. 
 
 
10d) Rozpočtové opatření č. 24/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na programové 
dotace pro obecně prospěšné společnosti na ranou péči 
Usn. RM č. 181/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 13 500,00 Kč z programové dotace u 
OSVZ a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 13 500,00 Kč na 
programové dotace pro obecně prospěšné společnosti na ranou péči. 
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10e) Rozpočtové opatření č. 25/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na programové 
dotace pro církve a náboženské společnosti na azylové domy 
Usn. RM č. 182/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 20 tis. Kč z programové dotace u OSVZ a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 20 tis. Kč na programové dotace 
pro církve a náboženské společnosti na azylové domy. 
 
10f) Rozpočtové opatření č. 26/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na programové 
dotace pro církve a náboženské společnosti na domovy na půl cesty 
Usn. RM č. 183/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 10 tis. Kč z programové dotace u OSVZ a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 10 tis. Kč na programové dotace 
pro církve a náboženské společnosti na domovy na půl cesty. 
 
10g) Rozpočtové opatření č. 27/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na programové 
dotace pro církve a náboženské společnosti na denní stacionáře 
Usn. RM č. 184/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 10 tis. Kč z programové dotace u OSVZ a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 10 tis. Kč na programové dotace 
pro církve a náboženské společnosti na denní stacionáře. 
 
10h) Rozpočtové opatření č. 28/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na programové 
dotace pro církve a náboženské společnosti na sociálně terapeutické dílny 
Usn. RM č. 185/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 20 tis. Kč z programové dotace u OSVZ a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 20 tis. Kč na programové dotace 
pro církve a náboženské společnosti na sociálně terapeutické dílny. 
 
10i) Rozpočtové opatření č. 29/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na individuální 
dotace pro obecně prospěšné společnosti na vyšetření zraku dětí v MŠ 
Usn. RM č. 186/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 30 tis. Kč z individuální dotace u OSVZ a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 30 tis. Kč na poskytnutí 
individuální dotace pro obecně prospěšné společnosti na vyšetření zraku dětí v MŠ. 
 
10j) Rozpočtové opatření č. 30/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na individuální 
dotace pro cizí příspěvkové organizace na aktivní smysluplné trávení volného času dětí 
Usn. RM č. 187/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 30/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 30 tis. Kč z individuální dotace u OSVZ a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 30 tis. Kč na poskytnutí 
individuální dotace pro cizí příspěvkové organizace na aktivní smysluplné trávení volného 
času dětí. 
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10k) Rozpočtové opatření č. 31/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na individuální 
dotace pro cizí příspěvkové organizace na provoz lůžek dlouhodobé paliativní péče 
Usn. RM č. 188/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 50 tis. Kč z individuální dotace u OSVZ a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 50 tis. Kč na poskytnutí 
individuální dotace pro cizí příspěvkové organizace na provoz lůžek dlouhodobé paliativní 
péče. 
 
 
11. Stav pohledávek k 31.12.2016 
- bez usnesení 
 
 
12. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na obnovu objektů v historickém jádru města 
Usn. RM č. 189/17 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na obnovu objektů 
v historickém jádru města z programu finanční podpory na obnovu objektů v historickém 
jádru města Ostrov pro rok 2017 ve výši 44 306,00 Kč s paní J. P., nar. xxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 190/17 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na obnovu objektů 
v historickém jádru města z programu finanční podpory na obnovu objektů v historickém 
jádru města Ostrov pro rok 2017 ve výši 34 913,00 Kč s panem Š. Č., nar. xxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 
 
 
13. Majetek nepatrné hodnoty – dědictví 
Usn. RM č. 191/17 
RM doporučuje ZM souhlasit s přijmutím majetku nepatrné hodnoty jako kompenzaci na 
vynaložené náklady spojené s vypravením pohřbu po L. L., zemř. xxxxxxxxxx.  
 
 
14. Informace starosty 
14a) Žádost ZŠ a MŠ Myslbekova o souhlas s použitím rezervního fondu 
Usn. RM č. 192/17 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Ostrov, 
Myslbekova 996, příspěvkové organizace, ve výši max. 239 106,00 Kč na dočasné pokrytí 
nákladů v rámci dotačního titulu s názvem „Rozvoj dětí a žáků ze ZŠ a MŠ Ostrov, dle výzvy 
MŠMT č. 02_16-022 OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - 
Šablony pro MŠ a ZŠ I, č. j.: MŠMT-175/2016. 
 
 
14b) Jmenování člena Rozpočtové komise 
Usn. RM č. 193/17 
RM jmenuje v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členem Rozpočtové komise pana R. V. 
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15. Zprávy z komisí  
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
     Bc. Pavel Čekan       Mgr. Libor Bílek 
       starosta města          neuvolněný místostarosta 


