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Město Ostrov 
Usnesení 

ze 7. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 13. března 2017 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, 

Mgr. Libor Bílek 
Omluven:         
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Barbora Nováková 
 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení  
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku městu Ostrov na zajištění 

dopravní obslužnosti obce Krásný Les na období 01.01.2017 – 31.12.2017 
3. Souhlas s poskytnutím dotace pro Římskokatolickou farnost Ostrov 
4. Souhlas s poskytnutím dotace pro OSTROVSKÝ MACÍK, z. s. 
5. Schválení programových dotací a veřejnoprávních smluv dle Pravidel pro poskytování 

dotací na sport, kulturu a zájmovou činnost 
6. Finanční dar pro nejúspěšnější sportovce města do 18 let 
7. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro Gymnázium Ostrov, příspěvková 

organizace 
8. Žádost ZŠ a MŠ Myslbekova o souhlas s použitím fondu investic 
9. Žádost DK OSTROV o úpravu plánu investic a odpisového plánu 
10. Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s použitím rezervního fondu 
11. Občan města roku 2016 
12. Mimořádná přidělení bytů 
13. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
14. Individuální dotace pro Územní organizaci Svazu diabetiků ČR Ostrov – veřejnoprávní 

smlouva 
15. Pronájmy 

a) Změna Nájemní smlouvy uzavřené na pronájem pozemku p. č. 46/7, v k. ú. Květnová, 
spočívající v přistoupení nájemce k této nájemní smlouvě 

16. Prodej 
a) Bezúplatný převod pozemku p. č. 224/63 o výměře 22754 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

do vlastnictví Karlovarského kraje 
17. Rozpočtová opatření 
18. Povolení splátkového kalendáře panu Rudolfovi Marcolovi 
19. Prováděcí pokyny k programu na obnovu fasády 
20. Informace starosty 

a) Veřejná zakázka MR - Restaurátorské a stavební práce Stará radnice Ostrov - výběr 
zhotovitele – na stůl 

b) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 1434/46 a 1448/1 v k. ú. Květnová – 
vzdušné vedení NN ČEZ Distribuce, a. s. 
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c) VZ „DK Ostrov – Užitkový automobil pro Dům kultury Ostrov, příspěvková 
organizace“ – výběr dodavatele  

d) Pronájem nebytového prostoru budovy č. p. 700, která je součástí st. p. č. 797/6, k. ú 
Ostrov nad Ohří 

21. Zprávy z komisí 
 
Účast: 
Vedoucí ODS k bodu 2 
Vedoucí OKS k bodům 3 – 11, 20c) 
Vedoucí OSVZ k bodům 12 – 14 
Vedoucí OMS k bodům 15, 16, 20b) 
Vedoucí OF k bodům 17 – 19 
Vedoucí OI k bodu 20a 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 194/17 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 
pod č.123/16, 124/16, 764/16, 765/16, 1028/16, 1029/16, 1092/16, 1093/16, 1202/16, z roku 
2017 pod č. 30/17, 39/17, 59/17, 60/17, 78/17 – 83/17, 88/17, 133/17, 139/17, 164/17, 166/17, 
171/17, 178/17 – 190/17, 192/17, 193/17. 
 
 
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku městu Ostrov na zajištění 
dopravní obslužnosti obce Krásný Les na období 01. 01. 2017 – 31. 12. 2017 
Usn. RM č. 195/17 
RM schvaluje dodatek č. 3 smlouvy č. 278-13-11-26a o poskytnutí finančního příspěvku 
městu Ostrov na zajištění dopravní obslužnosti obce Krásný Les na období 01. 01. 2017 – 31. 
12. 2017, splatný do 31. 03. 2017, dle předloženého návrhu. 
 
 
3. Souhlas s poskytnutím dotace pro Římskokatolickou farnost Ostrov 
Usn. RM č. 196/17 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 
2017 ve výši 100 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na opravu 
mobiliáře/kostelních lavic a činnosti s ní přímo související pro Římskokatolickou farnost 
Ostrov, se sídlem Malé náměstí 25, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49750631, zastoupenou  
Mgr. Markem Bonaventurou Hricem. 
 
 
4. Souhlas s poskytnutím dotace pro OSTROVSKÝ MACÍK, z. s. 
Usn. RM č. 197/17 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 
2017 ve výši 50 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na zajištění 
odchytu a umístění zvířat, vyjma psů, ve zvířecím azylu v Horním Žďáru pro spolek 
OSTROVSKÝ MACÍK, z. s., se sídlem Horní Žďár 50, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 27006956, 
zastoupený paní Hanou Šimkovou. 
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5. Schválení programových dotací a veřejnoprávních smluv dle Pravidel pro poskytování 
dotací na sport, kulturu a zájmovou činnost 
Oblast sportu – do výše 50 tis. Kč 
Usn. RM č. 198/17 
RM neschvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši  
40 000,00 Kč na úhradu nákladů spojených s nákupem silničního kola a jiného materiálového 
vybavení pro M. L., bytem xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01, zastoupeného paní L. L. 
 
Usn. RM č. 199/17 
RM neschvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši  
40 000,00 Kč na úhradu nákladů spojených se sportovní přípravou na rok 2017 pro L. H., 
bytem xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01, zastoupeného panem B. H. 
 
Usn. RM č. 200/17 
RM neschvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši  
25 000,00 Kč na úhradu nákladů spojených s výkonnostní cyklistikou na mezinárodní úrovni 
pro D. Z., bytem xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01, zastoupeného paní J. Z. 
 
Usn. RM č. 201/17 
RM neschvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši  
50 000,00 Kč na úhradu nákladů spojených s krasobruslením pro M. L. H, bytem 
xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01, zastoupená MUDr. M. H.  
  
Oblast kultury a zájmových aktivit – do výše 50 tis. Kč 
Usn. RM č. 202/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 25 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 
s pořádáním poznávacích zájezdů se Spolkem přátel města Ostrova, se sídlem Zámecký park 
č. p. 224, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49751158, zastoupeným paní Marií Hellerovou. 
 
Usn. RM č. 203/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 15 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 
pořádáním akcí Nejsilnější muž Ostrova a Rockové odpoledne se spolkem RIBI z Atlantisu, 
se sídlem Horská 884, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26592321, zastoupeným Mgr. Liborem 
Bílkem. 
 
Usn. RM č. 204/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 45 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 
pořádáním akcí Ostrovské varhanní jaro, Kulturní rok, Vánoce 2017 s Římskokatolickou 
farností Ostrov, se sídlem Malé nám. 25, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49750631, zastoupenou 
Mgr. Markem Bonaventurou Hricem.  
 
Usn. RM č. 205/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 20 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 
s činností spolku ORBIS PICTUS – OSTROV, se sídlem Seifertova 649, Ostrov, PSČ 363 01, 
IČO 70876134, zastoupeného Mgr. Monikou Lesserovou.  
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Usn. RM č. 206/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 35 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 
s činností spolku CASTILLA z. s., se sídlem Mořičov 11, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 
28556534, zastoupeného paní Evou Šimkovou.  
 
Usn. RM č. 207/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 15 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 
s obnovou nářadí a dílenského vybavení klubu se spolkem Modelářský klub SMČR  
reg. č. 33, Klub železničních modelářů Ostrov, p. s., se sídlem Školní 624/4, Karlovy Vary – 
Stará Role, PSČ 360 17, IČO 73727776, zastoupeným panem Jiřím Výborným.  
 
Usn. RM č. 208/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 40 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 
s pořádáním hudebního festivalu Ostrovský Kodrcák se zapsaným spolkem Ostrovský 
Kodrcák,  z. s., se sídlem Kollárova 1267, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26560291, zastoupeným 
panem Pavlem Jindrou.  
 
Usn. RM č. 209/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 20 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 
spořádáním akcí Kytička pro maminku, Michaelská pouť, 22. předvánoční setkání seniorů  
a Odpolední čaje s Oblastní charitou Ostrov, se sídlem Lidická 1036, Ostrov, PSČ 363 01, 
IČO 49753185, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou.   
 
Usn. RM č. 210/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 20 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 
s pořádáním 16. ročníku hudebního festivalu Vůdštok s panem O. H.,  
nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01. 
 
Usn. RM č. 211/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 25 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s akcí 
Modelářství jako základ technické vzdělanosti se spolkem Modelářský klub Ostrov p. s., se 
sídlem Krušnohorská 1079/6, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49754688, zastoupeným panem 
Karlem Klingorou. 
 
Usn. RM č. 212/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 20 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 
s pořádáním akce Tour de Kolečko s panem V. K., nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 
Jáchymov, PSČ 362 51. 
 
Usn. RM č. 213/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 10 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 
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s pořádáním akce Muzikantské pozdní odpoledne s panem R. R., nar. xxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01. 
 
Usn. RM č. 214/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 10 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu Cyklodopravy 
v Karlovarském kraji na rok 2017 se společností Autobusy Karlovy Vary, a. s., se sídlem 
Sportovní 578/4, Karlovy Vary – Drahovice, PSČ 360 01, IČO 25332473, zastoupenou  
Ing. Zdeňkem Suchanem. 
 
Usn. RM č. 215/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 50 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s 
pořádáním akce Vítání miminek s Rodinným centrem Ostrůvek, z. s., sídlem Lidická 1036, 
Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26630729, zastoupeným paní Pavlínou Liškovou. 
 
Usn. RM č. 216/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 12 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 
s pořádáním akce Jarní zpívání s příspěvkovou organizací Gymnázium Ostrov, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Studentská 1205, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753771, zastoupenou 
Mgr. Jaroslavem Šafránkem. 
 
Usn. RM č. 217/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 15 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 
s činností spolku DiFadlo, sídlem Mírové náměstí 733, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 01822381, 
zastoupený paní Martinou Novotnou. 
 
Usn. RM č. 218/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 40 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 
s pořádáním 4. ročníku „Běh s čelovkou“ pro spolek Pomáhej SRDCEM, z. s., sídlem  
U Porcelánky 1052, Chodov, PSČ 357 35, IČO 05040264, zastoupený paní Michaelou 
Valentovou. 
 
Usn. RM č. 219/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 50 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 
s pořádáním významných sportovních, kulturních a společenských akcí pro zrakově postižené 
se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaným spolkem, 
sídlem Krakovská 1695/21, Praha 1, PSČ 110 01, IČO  65399447, zastoupenou Mgr. Pavlem 
Poláškem. 
 
Usn. RM č. 220/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 50 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 
s pořádáním akce Prima rok 2017 se spolkem Stáj Prima horseland z. s., sídlem Vykmanov 
24, Ostrov, IČO 22819576, PSČ 363 01, zastoupený paní Denisou Pačanovou.  
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Oblast sportu – nad 50 tis. Kč 
Usn. RM č. 221/17 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve 
výši 220 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 
spojených s činností spolku a pořádáním závodu Běh 17. listopadu se spolkem Tělovýchovná 
jednota MDDM Ostrov, z. s., se sídlem Školní 231, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 18229395, 
zastoupeným panem Miroslavem Faktorem. 
 
Usn. RM č. 222/17 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve 
výši 650 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 
spojených s činností spolku a pořádáním turnajů se spolkem Fotbalový klub Ostrov, z. s., se 
sídlem Vančurova 1340, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 47699264, zastoupeným Ing. Pavlem 
Bursíkem. 
 
Usn. RM č. 223/17 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve 
výši 150 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 
spojených s činností oddílů a provoz sportovních  zařízení se spolkem Tělovýchovná jednota 
Ostrov, z. s., se sídlem Studentská 1300, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 00668508, zastoupeným 
panem Radimem Vrbou. 
 
Usn. RM č. 224/17 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve 
výši 70 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 
spojených s činností spolku s SKK OSTROV, z. s., se sídlem Vančurova 1437, Ostrov,  
PSČ 363 01, IČO 22606319, zastoupeným panem Markem Sedlmajerem. 
 
Usn. RM č. 225/17 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve 
výši 250 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 
spojených s činností spolku pro děti a mládež v Ostrově a okolí se spolkem HC ČERTI 
OSTROV, se sídlem Vančurova 1437, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22875034, zastoupeným 
panem Vlastimilem Šindarem. 
 
Usn. RM č. 226/17 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve 
výši 250 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na Xtri Ostrov 2017 
se společností X-Team BaNo K. Vary, z. s., se sídlem 5. května 89/36, Karlovy Vary – 
Drahovice, PSČ 360 01, IČO 27048438, zastoupenou panem Janem Novákem. 
 
Usn. RM č. 227/17 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve 
výši 100 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 
spojených s celoroční činností spolku se spolkem Cykloteam Ostrov, z. s., se sídlem Dlouhá 
103, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 66362776, zastoupeným panem Jiřím Čechmanem. 
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Oblast kultury a zájmových aktivit – nad 50 tis. Kč 
Usn. RM č. 228/17 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve 
výši 70 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 
spojených s organizací společenské, kulturní a ozdravné činnosti seniorů se spolkem Zájmový 
spolek důchodců Ostrov, z. s., se sídlem Hlavní třída 795, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 
26584450, zastoupeným paní Věrou Sedláčkovou. 
 
Usn. RM č. 229/17 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve 
výši 80 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 
spojených s pořádáním akce Rockový Ostrov 2017 se sdružením Dendis music, z. s., se 
sídlem Lidická 1212, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26672316, zastoupeným panem Josefem 
Balákem. 
 
Usn. RM č. 230/17 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve 
výši 70 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 
spojených s 1. celoroční činností a 2. mistrovstvím světa se spolkem TS Mirákl, z. s., se 
sídlem Lidická 653, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 01757083, zastoupený Mgr. Andreou 
Burešovou Klugovou. 
 
Usn. RM č. 231/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 50 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s 
pořádáním akcí rekondiční cvičení, bowling pro třetí věk a diabetiky, Den pro zdraví, 
návštěvy divadelních a hudebních představení, taneční odpoledne a zájezdy se Svazem 
diabetiků ČR, pobočným spolken Ostrov, sídlem Lidická 1036, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 
47701897, zastoupenou paní Juditou Ilkovou. 
 
Usn. RM č. 232/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 35 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených se 
zájezdy a činností Svazu tělesně postižených v České republice z. s. místní organizací Ostrov, 
sídlem Lidická 1253, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 63557746, zastoupeným Ing. Jiřím 
Žemličkou. 
 
Usn. RM č. 233/17 
RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 30 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s 
pořádáním doprovodných akcí pro veřejnost v Letohrádku Ostrov 2017 a akce Dominig 
Lang/Site s Galerií umění Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se 
sídlem Goethova stezka 1215/6, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 66362768, zastoupenou 
Mgr. Janem Samcem. 
 
 
6. Finanční dar pro nejúspěšnější sportovce města do 18 let 
Usn. RM č. 234/17 
RM souhlasí s vyplacením finančního daru za mimořádné sportovní výkony v karate a 
příkladnou reprezentaci města Ostrov v roce 2016 ve výši 2 000,00 Kč sportovkyni Z. T., 13 
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let, bytem xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01. Finanční dar bude předán zákonnému zástupci 
nezletilého dítěte na základě uzavřené smlouvy v předloženém znění. 
 
 
7. Souhlas s poskytnutím dotace pro Gymnázium Ostrov, příspěvkovou organizaci 
Usn. RM č. 235/17 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 50 000,00 
tis. Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu části nákladů 
spojených s účastí studentů na Pražském studentském summitu, přeshraniční spolupráci se 
školami ve Spolkové republice Německo, Gymnaziáles a korespondenci s irskými studenty 
pro Gymnázium Ostrov, příspěvkovou organizaci, se sídlem Studentská 1205, Ostrov, PSČ 
363 01, IČO 49753771, zastoupené Mgr. Jaroslavem Šafránkem 
 
 
8. Žádost ZŠ a MŠ Myslbekova o souhlas s použitím fondu investic 
Usn. RM č. 236/17 
RM souhlasí s čerpáním z fondu investic Základní školy a Mateřské školy Ostrov, 
Myslbekova 996, příspěvkové organizace, na dokoupení dalších IP telefonů a telefonní 
ústředny v celkové hodnotě max. 30 000,00 Kč.  
 
 
9. Žádost DK o úpravu plánu investic a odpisového plánu na r. 2017 
Usn. RM č. 237/17 
RM souhlasí s úpravou plánu investic Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, na rok 
2017 a schvaluje zvýšení ceny užitkového automobilu z původní částky 665 500,00 Kč  
vč. DPH na 677 600,00 vč. DPH. 
 
Usn. RM č. 238/17 
RM souhlasí s úpravou odpisového plánu Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, na 
rok 2017 v předloženém znění. 
 
 
10. Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s použitím rezervního fondu 
Usn. RM č. 239/17 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, 
příspěvkové organizace, ve výši  max.  50 000,00 Kč na dočasné pokrytí nákladů v rámci 
dotačního titulu s názvem „Zlepšujeme výuku“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003306, dle 
výzvy OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro 
MŠ a ZŠ I, MŠMT č. j.: 175/2016. 
 
 
11. Občan města roku 2016 
Usn. RM č. 240/17 
RM doporučuje ZM udělit ocenění „Občan města roku 2016“ paní Z. J., bývalé pedagožce, 
dlouholeté člence výboru Spolku přátel města Ostrova, za její angažovanost  
a celoživotní práci. V roce 2016 se významnou měrou zasloužila o provedení rekonstrukce 
kapličky ve Vykmanově. 
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12. Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č. 241/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v Ostrově pí L. B. 
 
Usn. RM č. 242/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+1 v Ostrově pí J. K. 
 
Usn. RM č. 243/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v původní č. p. 1377 Ostrově p. P. Ř. 
 
Usn. RM č. 244/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v Ostrově pí B. R. 
 
Usn. RM č. 245/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v přístavbě č. p. 1377 na Jáchymovské ul. v 
Ostrově p. P. V. 
 
Usn. RM č. 246/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. M. K. 
 
Usn. RM č. 247/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu pro osoby s nízkými příjmy v Ostrově pí M. J. 
 
Usn. RM č. 248/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v původní č. p. 1377 na Jáchymovské ul. 
v Ostrově p. A. P. 
 
Usn. RM č. 249/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí H. Č. 
 
Usn. RM č. 250/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v původní č. p. 1377 na Jáchymovské ul. 
v Ostrově pí V. D. 
 
Usn. RM č. 251/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. J. B. 
 
Usn. RM č. 252/17 
RM nesouhlasí s přidělením bytu zvláštního určení v Ostrově p. A. P. 
 
Usn. RM č. 253/17 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Obytném souboru Klášter Ostrov o žadatele: I. 
S., J. P. 
 
Usn. RM č. 254/17 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+0 nebo 1+kk v Domě s pečovatelskou službou 
v Ostrově o žadatele: Z. C., M. Z. 
 
 
 



10 
 

Usn. RM č. 255/17 
RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+0 nebo 1+kk v Domě s pečovatelskou 
službou v Ostrově o žadatele: E. N., V. V., J. H., A. M., Z. M., V. L., M. M, Marta M. M., E. 
S., J. K., E. K. 
 
Usn. RM č. 256/17 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+1 v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově 
o žadatele: A. a J. S. 
 
Usn. RM č. 257/17 
RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+1 v Domě s pečovatelskou službou v 
Ostrově o žadatele: Z. a H. P., J. a V. B. 
 
Usn. RM č. 258/17 
RM schvaluje Dodatek č. 8 k Pravidlům pro hospodaření s byty v majetku Města Ostrov. 
 
 
13. Přidělení, podnájmy, přechody a směny bytů - v období od 21. 01. 2017 do 05. 03. 2017.      
- bez usnesení 
 
 
14. Individuální dotace pro Územní organizaci Svazu diabetiků ČR Ostrov – veřejnoprávní 
smlouva 
Usn. RM č. 259/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace pro rok 2017 
z rozpočtu města Ostrova s organizací Územní organizace Svazu diabetiků ČR Ostrov, 
Lidická 1036, 363 01 Ostrov, IČ: 47701897, zastoupenou paní Juditou Ilkovou, na úhradu 
provozních nákladů pro rok 2017 spojených s činností a provozem kanceláře ÚO Svazu 
diabetiků ČR Ostrov, ve výši 50 000,00 Kč, v  předloženém znění. 
 
 
15. Pronájmy 
a) Změna Nájemní smlouvy uzavřené na pronájem pozemku p. č. 46/7, v k. ú. Květnová, 
spočívající v přistoupení nájemce k této nájemní smlouvě 
Usn. RM č. 260/17 
RM schvaluje změnu Nájemní smlouvy reg. č. 2112-93-02-19-2, uzavřené dne 17.02.1993 
s panem J. B., dat. nar. xxxxxxxxxx, bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 363 01, týkající se 
pronájmu pozemku p. č. 46/7 o výměře 473 m² v k. ú. Květnová, pronajatého za účelem 
zahrádkářského využití za nájemné ve výši 2,37 Kč/m2/rok, spočívající v přistoupení druhého 
nájemce, a to pana B. P., dat. nar. xxxxxxxxxx, bytem, Ostrov, Květnová 10, PSČ 363 01. 
 
 
 
16. Prodej 
a) Bezúplatný převod pozemku p. č. 224/63 o výměře 22 754 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří do 
vlastnictví Karlovarského kraje 
Usn. RM č. 261/17 
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 224/63 v k. ú. Ostrov nad Ohří, 
pro Karlovarský kraj v celkové účetní hodnotě daru 68 262,00 Kč a to formou darovací 
smlouvy uzavřené mezi Městem Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO 
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00254843, jako dárcem na straně jedné a Karlovarským krajem IČO 70891168, se sídlem 
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, zastoupeným Gymnáziem Ostrov, 
příspěvkovou organizací IČO 49753771, se sídlem Studentská 1205, 363 01 Ostrov, jako 
obdarovaným na straně druhé.  
 
 
17. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
17a) Rozpočtové opatření č. 32/2017 – MP – zařazení příjmů z veřejnoprávní smlouvy o 
výkonu služby městské policie ve městě Hroznětín 
Usn. RM č. 262/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 32/2017: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 505 tis. Kč z veřejnoprávní 
smlouvy o výkonu služby městské policie s městem Hroznětín a zařazují se výdaje do 
rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 505 tis. Kč na úhradu výdajů v souvislosti s úkoly dílčí 
aktivity v oblasti prevence kriminality ve městě Hroznětín. 
 
17b) Rozpočtové opatření č. 33/2017 – OKS – přesun finančních prostředků z příspěvku na 
provoz u ZŠ Májová 997, příspěvková organizace a vytvoření nespecifikované rezervy pro 
příspěvkové organizace 
Usn. RM č. 263/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 33/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 8 744,00 Kč u příspěvku na provoz na 
odpisy u ZŠ Májová 997, příspěvková organizace a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro 
rok 2017 ve výši 8 744,00 Kč na nespecifikovanou rezervu pro příspěvkové organizace. 
 
17c) Rozpočtové opatření č. 34/2017 – OKS – ZŠ a MŠ Myslbekova 996, příspěvková 
organizace - účelový příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje pro získání odborné 
kvalifikace učitelů ZŠ  
Usn. RM č. 264/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 34/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 12 500,00 Kč z účelového 
příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro získání odborné kvalifikace učitelů základních 
škol pod účelovým znakem 1099 pro ZŠ a MŠ Myslbekova 996, příspěvková organizace. 
 
17d) Rozpočtové opatření č. 35/2017 – OMS – přesun finančních prostředků na opravy a 
údržbu bytů v čp. 612 
Usn. RM č. 265/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 35/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 290 tis. Kč z řádku odstranění stavby 
tržnice na náměstí a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 290 tis. Kč na 
opravy a údržbu bytů v č. p. 612. 
 
17e) Rozpočtové opatření č. 36/2017 – OI – přesun finančních prostředků na přeložku 
vNN/KNN mimo budovu MDDM 
Usn. RM č. 266/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 36/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 650 tis. Kč z nespecifikované rezervy a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 650 tis. Kč na přeložku vNN/KNN 
mimo budovu MDDM. 
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17f) Rozpočtové opatření č. 37/2017 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na opravu 
mostu u skateparku 
Usn. RM č. 267/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 37/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 600 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 600 tis. Kč na opravu 
mostu u skateparku. 
 
17g) Rozpočtové opatření č. 38/2017 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na akci 
Ostrov, U Nemocnice, komunikace na p.p.č. 802/1 a 224/336 
Usn. RM č. 268/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 38/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 750 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 750 tis. Kč na akci 
Ostrov, U Nemocnice, komunikace na p. p. č. 802/1 a 224/336. 
 
17h) Rozpočtové opatření č. 39/2017 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
rekonstrukci místní komunikace v obci Kfely 
Usn. RM č. 269/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 39/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 3.500 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 3.500 tis. Kč na 
rekonstrukci místní komunikace v obci Kfely. 
    
17i) Rozpočtové opatření č. 40/2017 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na vozidlo 
pro potřeby JSDH – VeA 4x4 
Usn. RM č. 270/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 40/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 1.400 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 1.400 tis. Kč na vozidlo 
pro potřeby JSDH – VeA 4x4. 
 
17j) Rozpočtové opatření č. 41/2017 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
projektovou dokumentaci na akci Ostrov, rekonstrukce ulic Štúrova, Májová, Palackého  
Usn. RM č. 271/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 41/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 106 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 106 tis. Kč na 
projektovou dokumentaci na akci Ostrov, rekonstrukce ulic Štúrova, Májová, Palackého.  
 
 
17k) Rozpočtové opatření č. 42-44/2017 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
zateplení ZUŠ, na rekonstrukci otopné soustavy v ZŠ Májová a opravy v ZŠ Masarykova 
Usn. RM č. 272/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 42/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 3.919 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 3.919 tis. Kč na zateplení 
budovy základní umělecké školy č. p. 1195. 
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Usn. RM č. 273/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 43/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 1.000 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 1.000 tis. Kč na 
rekonstrukci otopné soustavy v budově ZŠ Májová č. p. 997. 
 
Usn. RM č. 274/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 44/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 500 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 500 tis. Kč na opravy po zatékání 
do tříd v budově ZŠ Masarykova č. p. 1289. 
 
17l) Rozpočtové opatření č. 45-46/2017 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
opravu výtahu v čp. 1322, 1323, 1324 a na opravy bytů 
Usn. RM č. 275/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 45/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 2.400 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 2.400 tis. Kč na opravu 
výtahu v č. p. 1322, 1323 a 1324. 
    
Usn. RM č. 276/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 46/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 1.500 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 1.500 tis. Kč na opravy 
bytů.  
 
17m) Rozpočtové opatření č. 47/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na 
venkovní jídelnu a pergoly v letním táboře Manětín 
Usn. RM č. 277/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 47/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 300 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 300 tis. Kč na venkovní 
jídelnu a pergoly v letním táboře Manětín. 
 
17n) Rozpočtové opatření č. 48/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na 
parkoviště zadní Lidická 2. etapa 
Usn. RM č. 278/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 48/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 1.000 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 1.000 tis. Kč na 
parkoviště zadní Lidická 2. etapa. 
 
17o) Rozpočtové opatření č. 49/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na akci 
rekonstrukce objektu čp. 1202 U Nemocnice – rozšíření kapacity domova pro seniory 
Usn. RM č. 279/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 49/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 12.900 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 12.900 tis. Kč na akci 
rekonstrukce objektu č. p. 1202 U Nemocnice – rozšíření kapacity domova pro seniory. 
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17p) Rozpočtové opatření č. 50/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na vestavbu 
skladu na zámku 
Usn. RM č. 280/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 50/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 2.000 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 2.000 tis. Kč na vestavbu 
skladu na zámku.  
 
17q) Rozpočtové opatření č. 51/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na atletický 
areál 
Usn. RM č. 281/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 51/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 34.000 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 34.000 tis. Kč na 
atletický areál.  
 
17r) Rozpočtové opatření č. 52/2017 – MP – přesun finančních prostředků z FRR na nákup 
kamer a služebního auta pro městskou policii 
Usn. RM č. 282/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 52/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 670 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 670 tis. Kč na nákup 
kamer a služebního auta pro městskou policii. 
    
 
17s) Rozpočtové opatření č. 53-60/2017 – ORÚP – přesun finančních prostředků z FRR na 
strategický plán rozvoje města, na projektové práce v čp. 225 a 1342, na projektovou přípravu 
na využití loveckého zámečku, na rozvojové plochy pro bydlení, na projektové práce na 
dopravní terminál a volnočasový areál v areálu bývalých kasáren, na koncepci cestovního 
ruchu, na propagaci turistických cílů a na aktualizaci generelu cyklodopravy 
Usn. RM č. 283/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 53/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 500 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 500 tis. Kč na strategický 
plán rozvoje města Ostrov 2018 - 2025. 
 
Usn. RM č. 284/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 54/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 450 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 450 tis. Kč na projektové 
práce v č. p. 225 a č. p. 1342 stará hasičárna a souvisejících ploch. 
Usn. RM č. 285/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 55/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 150 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 150 tis. Kč na projektové 
práce pro záchovnou opravu, statické zajištění a využití loveckého zámečku. 
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Usn. RM č. 286/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 56/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 500 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 500 tis. Kč na projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí u rozvojových ploch pro bydlení. 
 
Usn. RM č. 287/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 57/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 450 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 450 tis. Kč na projektové 
práce na dopravní terminál v Ostrově a volnočasový areál v areálu bývalých kasáren. 
 
Usn. RM č. 288/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 58/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 50 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 50 tis. Kč na koncepci 
rozvoje cestovního ruchu. 
 
Usn. RM č. 289/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 59/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 100 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 100 tis. Kč na přípravu a 
realizaci přeshraničního projektu společné propagace města Ostrov a Oberwiesenthal. 
 
Usn. RM č. 290/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 60/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 100 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 100 tis. Kč na aktualizaci 
generelu cyklodopravy. 
 
17t) Rozpočtové opatření č. 61/2017 – OVS – přesun finančních prostředků z FRR na nákup 
elektromobilů 
Usn. RM č. 291/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 61/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 2.350 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 2.350 tis. Kč na nákup 
elektromobilů. 
 
17u) Rozpočtové opatření č. 62/2017 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na dotační 
projekt MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov 
Usn. RM č. 292/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 62/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 71.880 Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 71.880 Kč na dotační 
projekt MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov. 
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17v) Rozpočtové opatření č. 63/2017 – OKS - převedení nevyčerpaných finančních 
prostředků z roku 2016 ze sociálního fondu 
Usn. RM č. 293/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 63/2017: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 62 313,10 Kč převodem z Fondu 
sociálního a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 62 313,10 Kč na výdaje ze 
sociálního fondu.  
 
 
18) Povolení splátkového kalendáře panu Rudolfu Marcolovi 
Usn. RM č. 294/17 
RM doporučuje ZM schválit splátkový kalendář pohledávky za pohřebné panu Rudolfu 
Marcolovi, bytem Žižkova 51/7, Kralupy nad Vltavou, ve výši 10 850,00 Kč, v pravidelných 
měsíčních splátkách 542,50 Kč, po dobu 20 měsíců.  
 
 
19) Prováděcí pokyny k programu na obnovu fasády 
Usn. RM č. 295/17 
RM schvaluje “Prováděcí pokyny k zajištění potřebných příloh“ v předloženém znění. 
 
 
20) Informace starosty 
20a) Veřejná zakázka MR - Restaurátorské a stavební práce Stará radnice Ostrov - výběr 
zhotovitele  
Usn. RM č. 296/17 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle předloženého návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou 
zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavebně-restaurátorských a stavebních prací na 
objektu „Stará radnice Ostrov"  uchazeči - JIŘÍ PAVLÍK - Ravenservis, Žižkova 121, 363 01 
Ostrov, IČO: 10344012 s nejnižší nabídkovou cenou 446 940,00 Kč bez DPH, (540 797,40 Kč 
vč. 21% DPH), jako nejvýhodnějšího pro zadavatele.   
 
 
20b) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 1434/46 a 1448/1 v k. ú. Květnová – 
vzdušné vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.  

Usn. RM č. 297/17 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „IE-12-
0006418 Květnová, KV, č. p. 30, vNN“, vymezujícího rozsah věcného břemene - služebnosti 
a právo provést stavbu na p. p. č. 1434/46 a 1448/1 v k. ú. Květnová pro oprávněného, 
společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín  IV - Podmokly, Teplická  874/8, PSČ 405 
02,  IČO: 247 29 035, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 4 300,00 Kč 
plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Náklady na zřízení 
věcného břemene - služebnosti, vypracování GP, včetně zaplacení náhrad povinnému, ponese 
oprávněný. 
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20c) VZ „DK Ostrov – Užitkový automobil pro Dům kultury Ostrov, příspěvková 
organizace“ – výběr dodavatele  
Usn. RM č. 298/17 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek přiděluje veřejnou zakázku „DK 
Ostrov – Užitkový automobil pro Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace“ uchazeči 
Auto Drásta s. r. o., se sídlem Dobrovského 406, Dolní Rychnov, PSČ 356 04, IČO 
26382261, za nabídkovou cenu 560 000,00 Kč bez DPH. 
 
20d) Pronájem nebytového prostoru budovy č. p. 700, která je součástí st. p. č. 797/6, k. ú 
Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 299/17 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru o výměře 55,70 m2 v I. PP budovy č. p. 700, 
Mírové náměstí, Ostrov, PSČ 363 01, která je součástí pozemku st. p. č. 797/6 v k. ú. Ostrov 
nad Ohří, za nájemné ve výši 2 400,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, paní A. A., IČO 641 95 
741, bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 363 01, za účelem provozování prodejny s textilním 
zbožím a spodním prádlem a sběrny prádla pro čistírnu. 
V případě, že smlouva o nájmu s paní A. nebude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení 
usnesení RM paní A., bude, dnem následujícím po uplynutí lhůty, usnesení automaticky v 
plném rozsahu zrušeno. 
 
 
21) Zprávy z komisí 
 
 
 
 
 
 
     Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 
       starosta města          místostarosta 


