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Město Ostrov 
Usnesení 

z 11. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 22.května2017 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Ing. Josef Železný, Mgr. Petr Šindelář, LL.M., Ilona Leupold,Petr Kalousek, 

Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, Ing. Jitka Samáková 
Omluven:       
Tajemnice:     Mgr. Lucie Mildorfová, v. z.  
Zapsala:         Šárka Růžičková 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Mimořádná přidělení bytů 
3. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
4. Žádost o zvýšení dotace na rok 2017 – Oblastní charita Ostrov 
5. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti – veřejnoprávní smlouvy 
6. Žádost o dotaci na provoz Linky bezpečí, z.s. 
7. Rozpočtová opatření 
8. Plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí 2017 
9. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
10. Pohledávky k 30. 4. 2017 
11. Smlouva o vykonávání činnosti kurátora a kustoda uměleckých sbírek v expozicích  

a depozitáři města Ostrov 
12. Pronájmy, výpůjčky 

a) Výpověď pronájmu nebytového prostoru na č. p. 175, ulice Jáchymovská 
b) Pronájem nebytového prostoru na č. p. 626, ulice Halasova 
c) Pronájem pozemku p. č. 50/1 o výměře 568 m2 a části pozemku p. č. st. 23 o výměře 

cca 350 m2, k. ú. Květnová 
d) Ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 112-11-05-03 na pronájem části pozemku p. č. 

224/341, k. ú. Ostrov nad Ohří 
13. VZ „Most přes Bystřici u skateparku“ – výběr zhotovitele 
14. Dodávky elektrické energie na hladině nízkého napětí a plynu pro město Ostrov a jeho 

příspěvkové organizace na roky 2018 a 2019 
15. VZ „Ostrov –Oprava 6 bytů“ – výběr zhotovitele 
16. Informace starosty 

a) Vzetí na vědomí podání žádosti ZŠ a MŠ Myslbekova na realizaci projektu „Bezpečná 
školka“ 

b) Žádost MDDM o přesun finančních prostředků z RF do IF k posílení zdrojů na údržbu 
a opravy 

c) Dodatek č. 1 – prodloužení termínu dokončení stavby „Rekonstrukce místní 
komunikace v obci Kfely“ 

17. Zprávy z komisí  
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Účast: 
Vedoucí OSVZ k bodům 2 – 6 
Vedoucí OF k bodům 7 – 10 
Vedoucí OKS k bodu 11, 16a) 16b) 
Vedoucí OMS k bodům 12 – 15, 16c) 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 426/17 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2017 
pod č. 25/17, 270/17, 272/17, 280/17, 284/17, 287/17, 289/17, 291/17, 327/17, 328/17, 
338/17, 343/17, 365/17, 366/17, 369/17, 370/107, 393/17, 396/17 až 401/17, 404/17, 406/17, 
414/17 a 418/17 až 420/17. 
 
 
2. Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č. 427/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. J. Ch. 
 
Usn. RM č. 428/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. M. O. 
 
Usn. RM č. 429/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. J. S. 
 
Usn. RM č. 430/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením většího bytu v Ostrově manželům M. a A. K. 
 
Usn. RM č. 431/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v Ostrově p. R. K. 
 
Usn. RM č. 432/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v ul. Nad Nádražím 382 v Ostrově  
p. Z. R. 
 
Usn. RM č. 433/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. J. B. a pí. V. S. 
 
Usn. RM č. 434/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v ul. Krušnohorská 1103/6 v Ostrově  
pí. M. Ž. 
 
Usn. RM č. 435/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+1 v Ostrově pí A. Š. 
 
Usn. RM č. 436/17 
RM souhlasí se znovuzařazením žádosti pí. A. Š. o byt 2+1 v Ostrově do pořadníku dle data 
podání původní žádosti – 30. 10. 2013. 
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Usn. RM č. 437/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v přístavbě čp. 1377 na Jáchymovské ul. 
v Ostrově p. Z. Š. 
 
Usn. RM č. 438/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. I. Š. 
 
Usn. RM č. 439/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. T. H. 
 
Usn. RM č. 440/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. R. G. 
 
Usn. RM č. 441/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v Ostrově p. D. I. 
 
Usn. RM č. 442/17 
RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu v ul. Odborů čp. 612/18 o velikosti 3+kk pro 
manžele A. a N. Z. – na dobu od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018. 
 
Usn. RM č. 443/17 
RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu v ul. Odborů čp. 612/16 o velikosti 3+kk pro  
p. I. Š. – na dobu od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2017. 
 
Usn. RM č. 444/17 
RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu v ul. Odborů č. p. 612/9 o velikosti 1+kk pro  
p. F. B. – na dobu od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2017. 
 
Usn. RM č. 445/17 
RM nesouhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů čp. 612pro žadatele: J. S. a A. T. 
 
Usn. RM č. 446/17 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů čp. 612/13 o velikosti 2+kk pro pí. V. F. – na 
dobu od 1. 6. 2017 do 30. 11. 2017. 
 
Usn. RM č. 447/17 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Obytném souboru Klášter Ostrov o žadatele: 
N. S. a T. K., M. K. 
 
Usn. RM č. 448/17 
RM souhlasí s přednostním přidělením bytu v Obytném souboru Klášter Ostrov manželům P. 
a M. S. 
 
Usn. RM č. 449/17 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+0 nebo 1+kk v Domě s pečovatelskou službou 
v Ostrově o tyto žadatele a v tomto pořadí: E. S., A. S., E. D., V. B., J. N., J. K., V. K. 
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Usn. RM č. 450/17 
RM souhlasí se znovuzařazením žádosti manželů B. o byt 2+1 v Ostrově do Pořadníku na 
byty s nejvyšším nájemným, které je v místě a čase obvyklé. Žádost bude zařazena dle data 
podání původní žádosti – 2. 9. 2013. 
 
Usn. RM č. 451/17 
RM souhlasí s rozšířením nájemní smlouvy k bytu na Hlavní tř. 794/6 v Ostrově o dalšího 
nájemce – pí. Z. S. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají nezměněna. 
 
Usn. RM č. 452/17 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. M. K. k bytu v ul. Odborů 619/2 v Ostrově 
o 6 měsíců. 
 
Usn. RM č. 453/17 
RM nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s pí. M. D. k bytu v ul. Hornická 618/11 v 
Ostrově. 
 
 
3. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
– bez usnesení 
 
 
4. Žádost o zvýšení dotace na rok 2017 – Oblastní charita Ostrov 
Usn. RM č. 454/17 
RM doporučuje ZM schválit individuální dotaci z rozpočtu města Ostrov pro organizaci 
Oblastní charita Ostrov na úhradu části nákladů spojených se zvýšením kapacity domova pro 
seniory, Domov pokojného stáří Ostrov na rok 2017 ve výši 500 000,00 Kč. 
 
Usn. RM č. 455/17 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu města Ostrova s organizací Oblastní charita Ostrov, Lidická 1036, 363 01 Ostrov, 
IČO 49753185, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou,na úhradu části nákladů pro rok 2017 
spojených se zvýšením kapacity registrované sociální služby – domovy pro seniory, Domov 
pokojného stáří Ostrov, ve výši 500 000,00 Kč, v předloženém znění. 
 
 
5. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti – veřejnoprávní smlouvy 
Usn. RM č. 456/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2017 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 
Ostrov pro zdravotně postižené děti pro R. F., zastoupeného paní R. F. výši 10 000,00 Kč. 
 
Usn. RM č. 457/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2017 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 
Ostrov pro zdravotně postižené děti pro T. G., zastoupenou paní M. G. ve výši 10 000,00 Kč. 
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Usn. RM č. 458/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2017 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 
Ostrov pro zdravotně postižené děti pro J. J. Š., zastoupeného paní M. Š. ve výši 5 000,00 Kč. 
 
Usn. RM č. 459/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2017 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 
Ostrov pro zdravotně postižené děti pro T. Š., zastoupeného paní M. Š. ve výši 10 000,00 Kč. 
 
Usn. RM č. 460/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2017 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 
Ostrov pro zdravotně postižené děti pro K. K., zastoupenou paní M. N. ve výši 10 000,00 Kč. 
 
Usn. RM č. 461/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2017 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 
Ostrov pro zdravotně postižené děti pro O. M., zastoupeného paní Z. M. ve výši 10 000,00 
Kč. 
 
Usn. RM č. 462/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2017 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 
Ostrov pro zdravotně postižené děti pro M. M., zastoupeného paní L. M. ve výši 10 000,00 
Kč. 
 
Usn. RM č. 463/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2017 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 
Ostrov pro zdravotně postižené děti pro V. S., zastoupenou paní S. S. ve výši 10 000,00 Kč. 
 
Usn. RM č. 464/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2017 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 
Ostrov pro zdravotně postižené děti pro K. T., zastoupeného paní A. T. ve výši 5 000,00 Kč. 
 
Usn. RM č. 465/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2017 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 
Ostrov pro zdravotně postižené děti pro M. Ž., zastoupeného panem P. Ž. ve výši 10 000,00 
Kč. 
 
 
6. Žádost o dotaci na provoz Linky bezpečí, z.s. 
Usn. RM č. 466/17 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 2017 ve výši 
11 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na provoz Linky bezpečí, 
z.s., se sídlem Ústavní 95, Praha 8 – Bohnice, PSČ 181 02, IČO 61383198, zastoupenou 
Soňou Petráškovou, ředitelkou.   
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7. Rozpočtová opatření 
7a) Rozpočtové opatření č. 78/2017 – OI – přesun finančních prostředků na stavební  
a vodoprávní povolení na softbalové hřiště 
Usn. RM č. 467/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 78/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 45 tis. Kč z příprav projektů regenerace 
městského prostoru a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 45 tis. Kč na 
stavební a vodoprávní povolení na softbalové hřiště. 
 
7b) Rozpočtové opatření č. 91/2017 – OSVZ – zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV 
na výkon sociální práce 
Usn. RM č. 468/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 91/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 804.892 Kč z neinvestiční 
účelové dotace na výkon sociální práce v roce 2017 pod účelovým znakem 13015. 
 
7c) Rozpočtové opatření č. 92/2017 – OMS – přesun finančních prostředků na podlimitní 
věcné břemeno ke stavbě veřejné osvětlení na průmyslové zóně 
Usn. RM č. 469/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 92/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 1.605 Kč z výdajů za věcná břemena  
a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 1.605 Kč na podlimitní věcné 
břemeno ke stavbě veřejného osvětlení na průmyslové zóně. 
 
7d) Rozpočtové opatření č. 93/2017 – OKS – přesun finančních prostředků na programové 
dotace pro cizí příspěvkové organizace na kulturu a zájmové aktivity 
Usn. RM č. 470/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 93/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 12 tis. Kč z programové dotace u OKS na 
sport, kulturu a zájmové aktivity a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 
12 tis. Kč na programové dotace pro cizí příspěvkové organizace na kulturu a zájmové 
aktivity. 
 
7e) Rozpočtové opatření č. 94/2017 – OKS – přesun finančních prostředků na programové 
dotace v oblasti sportu pro zájmové spolky 
Usn. RM č. 471/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 94/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 20 tis. Kč z programové dotace u OKS na 
sport, kulturu a zájmové aktivity a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 
20 tis. Kč na programové dotace v oblasti sportu pro zájmové spolky. 
 
 
7f) Rozpočtové opatření č. 95/2017 – OKS – přesun finančních prostředků na programové 
dotace na kulturu a zájmovou činnost pro právnické osoby 
Usn. RM č. 472/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 95/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 10 tis. Kč z programové dotace u OKS na 
sport, kulturu a zájmové aktivity a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 
10 tis. Kč na programové dotace na kulturu a zájmovou činnost pro právnické osoby. 
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7g) Rozpočtové opatření č. 96/2017 – OKS – přesun finančních prostředků na programové 
dotace na kulturu a zájmovou činnost pro cizí příspěvkové organizace – galerie 
Usn. RM č. 473/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 96/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 30 tis. Kč z programové dotace u OKS na 
sport, kulturu a zájmové aktivity a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 
30 tis. Kč na programové dotace na kulturu a zájmovou činnost pro cizí příspěvkové 
organizace – galerie. 
 
7h) Rozpočtové opatření č. 97/2017 – OKS – přesun finančních prostředků na programové 
dotace v oblasti sportu pro zájmové spolky 
Usn. RM č. 474/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 97/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 1.880 tis. Kč z programové dotace u OKS 
na sport, kulturu a zájmové aktivity a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve 
výši 1.880 tis. Kč na programové dotace v oblasti sportu pro zájmové spolky. 
 
7i) Rozpočtové opatření č. 98/2017 – OKS – přesun finančních prostředků na individuální 
dotaci pro Ostrovský Macík 
Usn. RM č. 475/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 98/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 50 tis. Kč z rezervy pro poskytování 
individuálních dotací a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 50 tis. Kč 
na individuální dotaci pro Ostrovský Macík. 
 
7j) Rozpočtové opatření č. 99/2017 – OKS – přesun finančních prostředků na individuální 
dotaci pro Horní hrad, o.p.s. 
Usn. RM č. 476/17 
RM neschvaluje rozpočtové opatření č. 99/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 50 tis. Kč z rezervy pro poskytování 
individuálních dotací a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 50 tis. Kč 
na individuální dotaci pro Horní hrad, o.p.s. 
 
Usn. RM č. 477/17 
RM ruší své usnesení č. 391/17 ze dne 24. 4. 2017. 
 
7k) Rozpočtové opatření č. 100/2017 – OKS – přesun finančních prostředků na individuální 
dotaci pro Gymnázium Ostrov, p. o. 
Usn. RM č. 478/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 100/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 50 tis. Kč z rezervy pro poskytování 
individuálních dotací a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 50 tis. Kč 
na individuální dotaci pro Gymnázium Ostrov, p. o. 
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7l) Rozpočtové opatření č. 101/2017 – OKS – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy na projekt podpora dětí ohrožených školním neúspěchem pro 
ZŠ a MŠ Myslbekova 
Usn. RM č. 479/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 101/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 1.028.028 Kč z účelové 
neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu 
výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt podpora dětí ohrožených školním neúspěchem pro ZŠ 
a MŠ Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace pod účelovým znakem 33063. 
 
7m) Rozpočtové opatření č. 102/2017 – OKS – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy na projekt podpora personálního zajištění vzdělávání v MŠ 
pro MŠ Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace 
Usn. RM č. 480/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 102/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 245.509,20 Kč z účelové 
neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu 
výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt podpora personálního zajištění vzdělávání v MŠ pro 
MŠ Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace pod účelovým znakem 33063. 
 
7n) Rozpočtové opatření č. 103/2017 – OVS – účelová dotace ze státního rozpočtu na 
financování nových voleb do zastupitelstva obce Horní Blatná 
Usn. RM č. 481/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 103/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 10 tis. Kč z účelové 
dotace ze státního rozpočtu z všeobecné pokladní správy na přípravu a konání nových voleb 
do zastupitelstva obce Horní Blatná pod účelovým znakem 98074. 
 
 
8. Plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí 2017 
Usn. RM č. 482/17 
RM bere na vědomí plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí roku 2017, kdy celkové příjmy města 
včetně financování činily 78.505 tis. Kč a celkové výdaje města činily 81.146 tis. Kč. Rozdíl 
mezi příjmy a výdaji je -2.641 tis. Kč.  
 
 
9. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
Usn. RM č. 483/17 
RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na koupi 
pozemku pro výstavbu RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov 
pro rok 2017 ve výši 150 000,00 Kč s panem V. S., nar. xxxxx a paní L. S., nar. xxxxx, oba 
bytem xxxx, Ostrov, PSČ36301, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 484/17 
RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na výstavbu 
RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2017 ve výši   
150 000,00 Kč s panem V. S., nar. xxxxx a paní L. S., nar. xxxxx, oba bytem xxxxx, Ostrov, 
PSČ 363 01, v předloženém znění. 
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10. Pohledávky k 30. 4. 2017 
- bez usnesení 
 
 
11. Smlouva o vykonávání činnosti kurátora a kustoda uměleckých sbírek v expozicích  
a depozitáři města Ostrov 
Usn. RM č. 485/17 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o vykonávání činnosti kurátora a kustoda uměleckých sbírek 
v expozicích a depozitáři města Ostrov za odměnu ve výši 60 000,00 Kč ročně  
s Mgr. M. K., trvale bytem xxxxx, Karlovy Vary, PSČ 360 01, v předloženém znění.  
 
 
12. Pronájmy, výpůjčky 
12a) Výpověď pronájmu nebytového prostoru na č. p. 175, ulice Jáchymovská 
Usn. RM č. 486/17 
RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy reg. č. 078-14-03-27 na pronájem nebytového 
prostoru na č. p. 175, st. p. č. 290/3/B, ulice Jáchymovská, o výměře 12,52 m², nájemci panu 
I. H., bytem xxxxx, Ostrov, PSČ 363 01, a to z důvodu neplacení nájemného. 
 
12b) Pronájem nebytového prostoru na č. p. 626, ulice Halasova 
Usn. RM č. 487/17 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v I. NP na č. p. 626 vystavěného na st. p. č. 
751/2, ulice Halasova v Ostrově, o výměře 44,85 m², panu R. T.,  
IČO xxxxx, se sídlem xxxxx, Ostrov,PSČ 363 01, za nájemné 740,00 Kč/m²/rok, na dobu 
neurčitou, za účelem provozování jazykové školy a kanceláře. 
 
12c) Pronájem pozemku p. č. 50/1 o výměře 568 m2 a části pozemku p. č. st. 23 o výměře cca 
350 m2, k. ú. Květnová 
Usn. RM č. 488/17 
RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 50/1 o výměře 568 m2 za účelem zahrádkářského 
využití, a neschvaluje pronájem části pozemku st. p. č. 23 o výměře cca 350 m2, za účelem 
využití jako manipulační plocha a k uložení dřeva a zahradního nářadí, panu M. S., nar. 
xxxxx, bytem Ostrov, xxxxx, PSČ 363 01. 
V případě, že smlouva o nájmu s panem S. nebude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení 
usnesení RM panu S., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v 
plném rozsahu zrušeno. 
 
 
12d) Ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 112-11-05-03 na pronájem části pozemku p. č. 
224/341, k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 489/17 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 112-11-05-03 ze dne 2. 5.2011, na pronájem 
části pozemku p. č. 224/341 za účelem umístění novinového stánku, uzavřené s paní E. D., 
nar. xxxx, bytem Ostrov, xxxxx, PSČ 363 01, dohodou ke dni 31. 5.2017. 
 
 
13. VZ „Most přes Bystřici u skateparku“ – výběr zhotovitele 
Usn. RM č. 490/17 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek, dle kritéria nejnižší nabídková 
cena, schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku na 
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realizaci stavby „Most přes Bystřici u skateparku" uchazeči s nabídkou č. 3 – KONOPA 
Vladimír, Jimlíkov 51, Nová Role, PSČ 362 25, IČO 03565785, s nabídkovou cenou 
629 527,00 Kč bez DPH, tj. 761 727,67 Kč včetně DPH, jako nejvýhodnější pro zadavatele.               
 
 
14. Dodávky elektrické energie na hladině nízkého napětí a plynu pro město Ostrov a jeho 
příspěvkové organizace na roky 2018 a 2019 
Usn. RM č. 491/17 
RM schvaluje nákup energií pro město Ostrov na roky 2018 – 2019 v souladu se zákonem 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ust. § 64 odst. c) formou jednacího řízení bez 
uveřejnění – nákup na komoditní burze prostřednictvím společnosti POWER EXCHANGE 
CENTRAL EUROPE, a. s., Rybná 14, Praha 1, PSČ 110 00, variantou postupného nákupu.   
 
Usn. RM č. 492/17 
RM za město Ostrov pověřuje dodáním podkladů do Webové aplikace PARC sloužícího na 
trhu konečných zákazníků k přípravě a uzavírání burzovních obchodů a jednáním se 
společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s., Rybná 14, Praha 1, PSČ  
110 00, pana K. I..  
 
 
15. VZ „Ostrov – Oprava 6 bytů“ –výběr zhotovitele 
Usn. RM č. 493/17 
RM vylučuje ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Ostrov – Oprava 6 bytů“ uchazeče  
s nabídkou č. 7 – KOUDELKA Josef, Borecká 1054/2, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 63652893 – 
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. 
 
Usn. RM č. 494/17 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena přiděluje veřejnou zakázku „Ostrov – Oprava 6 bytů“uchazeči s nabídkou č. 3 – 
SATREZIDENC spol. s r. o., Dalovická 106/19, Karlovy Vary, PSČ 360 04, IČO 25200143  
s nabídkovou cenou 1 997 057,33 Kč bez DPH jako nejvýhodnějšího pro zadavatele. 
 
Usn. RM č. 495/17 
RM ukládá odboru majetkové správy rozpočtovým opatřením zajistit dostatečné finanční 
prostředky k realizaci veřejné zakázky „Ostrov – Oprava 6 bytů“ v plném rozsahu včetně 
zaplacení technického dozoru objednatele. 
 
 
16. Informace starosty 
16a) Vzetí na vědomí podání žádosti ZŠ a MŠ Myslbekova na realizaci projektu „Bezpečná 
školka“ 
Usn. RM č. 496/17 
RM bere na vědomí podání žádosti na projekt „Bezpečná školka“ v rámci neinvestičního 
dotačního programu MŠMT„Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol 
tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“ Základní školy a Mateřské školy Ostrov, 
Myslbekova 996, příspěvková organizace, na pořízení kamerového systému a přístupového 
systému pro rodiče. Podání žádosti o dotaci nevyžaduje finanční spoluúčast zřizovatele. 
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16b) Žádost MDDM o přesun finančních prostředků z RF do IF k posílení zdrojů na údržbu  
a opravy 
Usn. RM č. 497/17 
RM souhlasí s posílením investičního fondu Městského domu dětí a mládeže Ostrov, 
příspěvkové organizace, převedením částky 198 440,00 Kč z rezervního fondu v souladu 
s ust. § 30 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Usn. RM č. 498/17 
RM souhlasí s použitím prostředků investičního fondu na financování údržby a oprav budovy 
Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace, ve výši 198 440,00 Kč dle 
ust. § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
16c)Dodatek č. 1 – prodloužení termínu dokončení stavby „Rekonstrukce místní komunikace 
v obci Kfely“ 
Usn. RM 499/17 
RM souhlasí se zněním dodatku č. 1 k smlouvě o dílo reg. č.110-17-03-14. 
 
 
17. Zprávy z komisí  
 
 
 
 
 
   Ing. Josef Železný       Mgr. Petr Šindelář, LL.M. 
       starosta                              místostarosta 


