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Město Ostrov 
Usnesení 

z 2. řádné schůze Rady města Ostrov 
konané v řádném termínu dne 16. ledna 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, v. z. Mgr. Lucie Mildorfová 
Zapsala:          Barbora Nováková 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení  
2. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2016 
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení věci na zakázku – Ostrovský měsíčník –  

reg. č. 378-16-10-25 
4. Pronájmy, výpůjčky 

a) Snížení nájemného Českému rybářskému svazu, z. s., na č. p. 175, ulice Jáchymovská, 
v k. ú Ostrov nad Ohří 

b) Prominutí plateb za teplo a TUV Oblastní charitě Ostrov v nebytových prostorech na 
č. p. 1202, ulice U Nemocnice, Ostrov 

c) Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku st. p. č. 1816 pod stavbou garáže 
v k. ú. Ostrov nad Ohří 

d) Pronájem pozemku st. p. č. 1816 pod stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
e) Pronájem části nebytového prostoru o výměře 23,2 m² na č. p. 1437, k. ú Ostrov nad 

Ohří, Zimní stadion Ostrov 
f) Pronájem části nebytového prostoru o výměře 34,79 m² na č. p. 1437, k. ú Ostrov nad 

Ohří, Zimní stadion Ostrov 
g) Pronájem části p. p. č. 1298/4 v k. ú. Hroznětín od LČR, s. p. 

5. Prodeje 
a) Prodej části p. č. 224/1 o výměře cca 450 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

6. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2664/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – „Most 
přes Bystřici u skateparku“ 

7. Smluvní úhrady za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů od 01.01.2017 v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, § 17odst. 6) 

8. Rozpočtová opatření 
9. Rozpis rozpočtu města na rok 2017 
10. Pohledávky k 30.11.2016 
11. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
12. Založení Hotel U Zámku s. r. o. 
13. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny technických 

a řemeslných oborů, včetně zajištění bezbariérovosti – Základní škola Ostrov, 
Masarykova 1289, příspěvková organizace – staženo z programu 
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14. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny technických 
a řemeslných oborů, učebny fyziky a učebny chemie, včetně zajištění bezbariérovosti – 
Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace – na stůl 

15. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny technických 
a řemeslných oborů, včetně zajištění bezbariérovosti – Základní škola Ostrov, Májová 
997, příspěvková organizace – na stůl 

16. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny technických 
a řemeslných oborů, včetně zajištění bezbariérovosti – Základní škola a Mateřská škola 
Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace – na stůl 

17. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Zvyšování efektivity a transparentnosti 
veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních  
a komunikačních technologií – staženo z programu 

18. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Nová budova Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Ostrov v rámci akce IZS – na stůl 

19. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rozšíření kapacity domova pro seniory 
20. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt společné propagace turistických cílů  

s městem Kurort Oberwiesenthal – staženo z programu 
21. Program ZM 25.01.2017 
22. Informace starosty 

a) Finanční dar pro nejúspěšnější sportovce města do 18 let 
b) Zábor veřejného prostranství – Staré náměstí  
c) Rozpočtové opatření č. 6/2017 – MP – přesun finančních prostředků na vrácení 

nevyčerpané účelové dotace z programu prevence kriminality v roce 2016 
d) Rozpočtové opatření č. 7/2017 – OF – rozpis globální dotace ze státního rozpočtu na 

výkon státní správy 
 
 
 
Účast: 
Velitel MP k bodu 2 
Vedoucí OKS k bodu 3 a 22a) 
Vedoucí OMS k bodům 4 – 7, 22b) 
Vedoucí OF k bodům 8 – 12, 22c), 22d) 
Vedoucí ORÚP k bodům 13 – 20 
Tajemnice k bodu 21 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 29/17 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 
pod č. 923/16, 1095/16, 1177/16, 1230/16, 1234/16 a z roku 2017 pod č. 6/17 až 8/17, 13/17, 
19/17, 23/17, 24/17, 27/17. 
 
 
2. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2016 
Usn. RM č. 30/17 
RM doporučuje ZM schválit zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2016 
v předloženém znění. 
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3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení věci na zakázku – Ostrovský měsíčník – reg. 
č.378-16-10-25 
Usn. RM č. 31/17 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení věci na zakázku – Ostrovský 
měsíčník – reg. č. 378-16-10-25, kterým se upravuje výrobní harmonogram Ostrovského 
měsíčníku v předloženém znění. 
 
 
4. Pronájmy, výpůjčky 
4a) Snížení nájemného Českému rybářskému svazu, z. s., na č. p. 175, ulice Jáchymovská, 
v k. ú Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 32/17 
RM schvaluje snížit nájemné za nebytové prostory v II. NP v areálu č. p. 175, ulice 
Jáchymovská, na st. p. č. 291/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří, k smlouvě reg. č. 091-12-03-14 
s Českým rybářským svazem, z. s., místní organizace Ostrov, IČO 18229646,na částku  
140,00 Kč/m²/rok. 
V případě, že dodatek ke smlouvě mezi Městem Ostrov a ČRS, nebude uzavřen do 30 dnů 
ode dne doručení usnesení RM, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
4b) Prominutí plateb za teplo a TUV Oblastní charitě Ostrov v nebytových prostorech na č. p. 
1202, Ostrov, ulice U Nemocnice 
Usn. RM č. 33/17 
RM schvaluje prominutí poplatků za vytápění a ohřev vody za účtovací období 01.01.2015 – 
31.12.2015 Oblastní charitě Ostrov, se sídlem Lidická 1036, Ostrov, PSČ 363 01,  
IČO 49753185, ve výši 6 401,00 Kč, k výpůjční smlouvě reg. č. 272-13-11-21 ze dne  
19.11.2013, ve znění pozdějších dodatků, za část nebytového prostoru v II. NP na č. p. 1202 
v Ostrově(ubytovna), a to pro nemožnost řádného užívání z důvodu blokování nebytových 
prostorů pro stavbu prováděnou městem Ostrov. 
 
4c) Ukončení Nájemní smlouvy na pronájem pozemku st. p. č. 1816 pod stavbou garáže, k. ú. 
Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 34/17 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 063-05-04-14 ze dne 12.04.2005, 
s vlastníkem stavby garáže bez č. p./č. e., nacházející se na pozemku st. p. č. 1816 o výměře 
22 m2, k. ú. Ostrov nad Ohří, panem P. P., dat. nar. xxxxxxxxxx, bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, 
Ostrov, PSČ 363 01, uzavřené na pronájem pozemku pod stavbou této garáže, a to dohodou, 
z důvodu změny vlastnického práva ke stavbě garáže, nacházející se na pozemku st. p. 
č. 1816. Ukončení nájemní smlouvy reg. č. 063-05-04-14 bude realizováno za podmínky, že 
stavba garáže bez č. p./č. e., nacházející se na pozemku st. p. č. 1816, k. ú. Ostrov nad Ohří, 
bude zapsána na LV pana J. L., jako nového vlastníka stavby garáže. 
 
4d) Pronájem pozemku st. p. č. 1816 pod stavbou garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 35/17 
RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 1816 o výměře 22 m2, k. ú. Ostrov nad Ohří, pod 
stavbou garáže bez č. p./ č. e., nacházející se na pozemku st. p. č. 1816, za nájemné ve výši 
7,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, vlastníku této stavby garáže, panu J. L., dat. nar. 
xxxxxxxxxx, bytem  Jáchymov, xxxxxxxxxx, PSČ 362 51. Pronájem pozemku st. p. č. 1816 
bude realizován za podmínky, že stavba této garáže, nacházející se na pozemku st. p. č. 1816, 
k. ú. Ostrov nad Ohří, bude zapsána na LV pana J. L., jako nového vlastníka stavby garáže. 
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V případě, že smlouva o nájmu s panem L. nebude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení 
usnesení RM panu L., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v 
plném rozsahu zrušeno. 
 
4e) Pronájem části nebytového prostoru o výměře 23,2 m2 na č. p. 1437, k. ú. Ostrov nad 
Ohří, Zimní stadion Ostrov 
Usn. RM č. 36/17 
RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru na č. p. 1437, vystavěném na st. p. č. 3106 
v k. ú. Ostrov nad Ohří, objekt Zimního stadionu Ostrov, o výměře celkem 23,2 m2, panu  
Bc. L. T., IČO 87988950, se sídlem xxxxxxxxxx, Karlovy Vary – Dvory, PSČ 360 01, za 
nájemné 800,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem provozování občerstvení a mini 
bazaru s hokejovými věcmi pro děti a mládež.   
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem Bc. L. T. nebude uzavřena do 
30 dnů ode dne doručení usnesení RM panu T., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 
usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
4f) Pronájem části nebytového prostoru o výměře 34,79 m2 na č. p. 1437, k. ú. Ostrov nad 
Ohří, Zimní stadion Ostrov 
Usn. RM č. 37/17 
RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru na č. p. 1437, vystavěném na st. p. č. 3106 
v k. ú. Ostrov nad Ohří, objekt Zimního stadionu Ostrov, o výměře celkem 34,79 m2, žadateli 
HC ČERTI OSTROV, IČO 22875034, se sídlem Vančurova 1437, Ostrov, PSČ 363 01, za 
nájemné 700,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem umístění zázemí klubu.   
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a HC ČERTI OSTROV nebude 
uzavřena do 30 dnů ode dne doručení usnesení RM, bude dnem následujícím po uplynutí 
lhůty usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
4g) Pronájem části p. p. č. 1298/4 v k. ú. Hroznětín od LČR, s. p.  
Usn. RM č. 38/17 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 1298/4 v k. ú. Hroznětín  
o výměře 130 m2 od pronajímatele, společnosti Lesy České republiky, s. p., IČO 42196451, se 
sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, PSČ 500 08, na dobu určitou od 01.01.2017 do 
31.12.2021, za roční nájemné ve výši 17,63 Kč/m2/rok s tím, že nájemné bude každé další 
roky automaticky vždy k 1.1. běžného roku valorizováno podle skutečně dosažené míry 
inflace zveřejněné ČSÚ.    
 
 
5. Prodej 
5a) Prodej části p. č. 224/1 o výměře cca 450 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
- bez usnesení 
 
 
6. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2664/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – „Most 
přes Bystřici u skateparku“ 
Usn. RM č. 39/17 
RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem cesty a stezky  
a umístění, provozování, údržbu a opravy stavby „Most přes Bystřici u skateparku“ na p. p. č. 
2664/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří, dle GP vymezujícího rozsah věcného břemene – služebnosti 
po dobu životnosti stavby pro oprávněného, Město Ostrov, za dohodnutou celkovou 
jednorázovou úhradu ve výši 70,00 Kč/m2 výměry břemene, minimálně však 500,00 Kč plus 
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DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy s povinným, tj. společností 
Povodí Ohře, s. p., IČO 70889988, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03. 
Náklady na zřízení věcného břemene – služebnosti, tj. vypracování GP, jednorázovou úhradu 
za zřízení VB výši dle skutečné výměry břemene, náhradu nákladů povinného spojených 
s uzavřením smlouvy ve výši 500,00 Kč plus DPH v platné sazbě, včetně úhrady nákladů za 
nákup kolku na podání návrhu na vklad břemene do KN, ponese oprávněný. 
 
 
7. Smluvní úhrady za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů od 01.01.2017v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, § 17 odst. 6) 
Usn. RM č. 40/17 
RM bere na vědomí, že se pro rok 2017 výše smluvní úhrady za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro 
uživatele tohoto systému nemění. 
 
 
8. Rozpočtová opatření 
8a) Rozpočtové opatření č. 1/2017 – OMS – přesun finančních prostředků na PD na 
vybudování dílen pracovní výchovy v ZŠ J. V. Myslbeka 
Usn. RM č. 41/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 482 tis. Kč z nespecifikované rezervy  
a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 482 tis. Kč na PD na vybudování 
dílen pracovní výchovy v Základní škole a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, 
příspěvkové organizaci. 
 
8b) Rozpočtové opatření č. 2/2017 – OMS – přesun finančních prostředků na PD na 
vybudování dílen pracovní výchovy v ZŠ Masarykova 
Usn. RM č. 42/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 315 tis. Kč z nespecifikované rezervy  
a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 315 tis. Kč na PD na vybudování 
dílen pracovní výchovy v Základní škole Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové organizaci. 
 
8c) Rozpočtové opatření č. 3/2017 – OMS – přesun finančních prostředků na PD na 
vybudování dílen pracovní výchovy v ZŠ Májová 
Usn. RM č. 43/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 492 tis. Kč z nespecifikované rezervy  
a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 492 tis. Kč na PD na vybudování 
dílen pracovní výchovy v Základní škole Ostrov, Májová 997, příspěvkové organizaci. 
 
8d) Rozpočtové opatření č. 4/2017 – OMS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 
místní komunikace v obci Kfely 
Usn. RM č. 44/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 1 mil. Kč na opravy a údržbu vozovek ve 
městě a v přilehlých částech a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši  
1 mil. Kč na rekonstrukci místní komunikace v obci Kfely. 
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8e) Rozpočtové opatření č. 5/2017 – OMS – přesun finančních prostředků na autobusové 
zastávky 
Usn. RM č. 45/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 62 tis. Kč na opravy autobusových 
zastávek, snižují se výdaje o 200 tis. Kč na opravy a údržbu vozovek ve městě a v přilehlých 
částech a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 262 tis. Kč na autobusové 
zastávky. 
 
8f) Konkretizace rozpočtového opatření č. 204/2016 – OF – zařazení transferů, změna  
u přijatých a poskytnutých transferů a závazných ukazatelů dle zákona č. 250/2000 Sb.  
Usn. RM č. 46/17 
RM schvaluje, v návaznosti na své usnesení č. 1118/16 ze dne 28.11.2016 k rozpočtovému 
opatření č. 204/2016, konkrétní rozpočtové změny u dotačních projektů spolufinancovaných 
z fondů Evropské unie, státního rozpočtu, přijatých a poskytnutých transferů a závazných 
ukazatelů podle předložené informace. 
 
 
9. Rozpis rozpočtu města na rok 2017 
Usn. RM č. 47/17 
RM bere na vědomí rozpis rozpočtu města na rok 2017 v předloženém znění, kde celkové 
příjmy města činí 323 899 tis. Kč a celkové výdaje města činí 323 899 tis. Kč. 
 
Usn. RM č. 48/17 
RM ukládá odboru finančnímu zpracovat rozpis rozpočtu na rok 2017 pro jednotlivé odbory 
MěÚ a pro Městskou policii Ostrov.  
 
 
10. Pohledávky k 31.11.2016 
- bez usnesení 
 
 
11. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
Usn. RM č. 49/17 
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 P. D., nar. Xxxxxxxxxx a paní V. D., nar. 
xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 50/17 
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 Ing. N. T., nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Praha 
8, PSČ 181 00, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 51/17 
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 P. Č. ml., nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 
Ostrov, PSČ 363 01, v předloženém znění. 
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Usn. RM č. 52/17 
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 P. Č. ml., nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01, 
v předloženém znění. 
 
 
12. Založení Hotel U Zámku s. r. o. 
Usn. RM č. 53/17 
RM doporučuje ZM schválit založení společnosti Hotel U Zámku s. r. o. a schválit 
Zakladatelskou listinu společnosti Hotel U Zámku s. r. o. v předloženém znění. 
 
 
13. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny technických  
a řemeslných oborů, včetně zajištění bezbariérovosti – Základní škola Ostrov, Masarykova 
1289, příspěvková organizace – staženo z programu 
 
 
14. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny technických 
a řemeslných oborů, učebny fyziky a učebny chemie, včetně zajištění bezbariérovosti – 
Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace  
Usn. RM č. 54/17 
RM doporučuje ZM schválit projekt „Rekonstrukce a vybavení učebny technických  
a řemeslných oborů, učebny fyziky a učebny chemie, včetně zajištění bezbariérovosti –  
Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace“ ve smyslu předloženého 
návrhu. 
 
Usn. RM č. 55/17 
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního 
programu, výzva č. 47, prioritní osa 06.2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života 
pro obyvatele regionů; investiční priorita 06.2.67 – Investice do vzdělávání, odborného 
vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením 
infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu, na projekt „Rekonstrukce a vybavení 
učebny technických a řemeslných oborů, učebny fyziky a učebny chemie, včetně zajištění 
bezbariérovosti – Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace“, 
s maximální celkovou výší nákladů 12 729 200,00 Kč. 
 
Usn. RM č. 56/17 
RM doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu„Rekonstrukce a vybavení učebny 
technických a řemeslných oborů, učebny fyziky a učebny chemie, včetně zajištění 
bezbariérovosti – Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace“, a to 
předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů, což podle rozpočtu činí 
12 729 200,00 Kč, následné spolufinancování projektu ve výši 10 % celkových způsobilých 
výdajů projektu a financování všech případných nezpůsobilých výdajů projektu, nezbytných 
pro jeho řádnou realizaci. 
 
Usn. RM č. 57/17 
RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Rekonstrukce a vybavení učebny 
technických a řemeslných oborů, učebny fyziky a učebny chemie, včetně zajištění 
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bezbariérovosti – Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace“ pro 
podání žádostí o dotaci a zajistit finanční prostředky v rozpočtu města na realizaci projektu 
v případě získání dotace na tento projekt. 
 
Usn. RM č. 58/17 
RM doporučuje ZM pověřit místostarostu města Ing. Josefa Železného podpisem smluv, 
čestných prohlášení a veškerých dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti  
o dotaci a k veškeré následující související administraci projektu „Rekonstrukce a vybavení 
učebny technických a řemeslných oborů, učebny fyziky a učebny chemie, včetně zajištění 
bezbariérovosti – Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace“,na který 
je podávána žádost o dotaci v rámci výzvy č. 47, prioritní osa 06.2 – Zkvalitnění veřejných 
služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, investiční priorita 06.2.67 – Investice do 
vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností  
a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.  
 

 
15. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny technických 
a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti – Základní škola Ostrov, Májová 997, 
příspěvková organizace  
Usn. RM č. 59/17 
RM doporučuje ZM schválit projekt „Rekonstrukce a vybavení učebny technických  
a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti – Základní škola Ostrov, Májová 997, 
příspěvková organizace“ ve smyslu předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 60/17 
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního 
programu, výzva č. 47, prioritní osa 06.2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života 
pro obyvatele regionů; investiční priorita 06.2.67 – Investice do vzdělávání, odborného 
vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením 
infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu, na projekt „Rekonstrukce a vybavení 
učebny technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti – Základní škola 
Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace“, s maximální celkovou výší nákladů  
9 438 000,00 Kč. 
 
Usn. RM č. 61/17 
RM doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu„Rekonstrukce a vybavení učebny 
technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti – Základní škola Ostrov, 
Májová 997, příspěvková organizace“, a to předfinancování projektu ve výši 100 % 
celkových nákladů, což podle rozpočtu činí 9 438 000,00 Kč, následné spolufinancování 
projektu ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu a financování všech případných 
nezpůsobilých výdajů projektu, nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 
 
Usn. RM č. 62/17 
RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Rekonstrukce a vybavení učebny 
technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti – Základní škola Ostrov, 
Májová 997, příspěvková organizace“ pro podání žádostí o dotaci a zajistit finanční 
prostředky v rozpočtu města na realizaci projektu v případě získání dotace na tento projekt. 
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Usn. RM č. 63/17 
RM doporučuje ZM pověřit místostarostu města Ing. Josefa Železného podpisem smluv, 
čestných prohlášení a veškerých dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti  
o dotaci a k veškeré následující související administraci projektu „Rekonstrukce a vybavení 
učebny technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti - Základní škola 
Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace“,na který je podávána žádost o dotaci v rámci 
výzvy č. 47, prioritní osa 06.2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 
obyvatele regionů, investiční priorita 06.2.67 – Investice do vzdělávání, odborného 
vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením 
infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.  
 
 
16. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny technických 
a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti – Základní škola a Mateřská škola 
Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace  
Usn. RM č. 64/17 
RM doporučuje ZM schválit projekt „Rekonstrukce a vybavení učebny technických  
a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti – Základní škola a Mateřská škola 
Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace“ ve smyslu předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 65/17 
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního 
programu, výzva č. 47, prioritní osa 06.2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života 
pro obyvatele regionů; investiční priorita 06.2.67 – Investice do vzdělávání, odborného 
vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením 
infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu, na projekt „Rekonstrukce a vybavení 
učebny technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti – Základní škola  
a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace“, s maximální celkovou 
výší nákladů 19 118 000,00 Kč. 
 
Usn. RM č. 66/17 
RM doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu„Rekonstrukce a vybavení učebny 
technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti – Základní škola a Mateřská 
škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace“, a to předfinancování projektu ve 
výši 100 % celkových nákladů, což podle rozpočtu činí 19 118 000,00 Kč, následné 
spolufinancování projektu ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu a financování 
všech případných nezpůsobilých výdajů projektu, nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 
 
Usn. RM č. 67/17 
RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Rekonstrukce a vybavení učebny 
technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti – Základní škola a Mateřská 
škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace“ pro podání žádostí o dotaci a zajistit 
finanční prostředky v rozpočtu města na realizaci projektu v případě získání dotace na tento 
projekt. 
 
Usn. RM č. 68/17 
RM doporučuje ZM pověřit místostarostu města Ing. Josefa Železného podpisem smluv, 
čestných prohlášení a veškerých dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti  
o dotaci a k veškeré následující související administraci projektu „Rekonstrukce a vybavení 
učebny technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti – Základní škola  
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a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace“,na který je podávána 
žádost o dotaci v rámci výzvy č. 47, prioritní osa 06.2 – Zkvalitnění veřejných služeb  
a podmínek života pro obyvatele regionů, investiční priorita 06.2.67 – Investice do 
vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do 
celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.  
 
 
17. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Zvyšování efektivity a transparentnosti 
veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních  
a komunikačních technologií – staženo z programu 
 
 
18. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Nová budova Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Ostrov v rámci akce IZS 
Usn. RM č. 69/17 
RM doporučuje ZM schválit projekt „Nová budova Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Ostrov v rámci akce IZS“ ve smyslu předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 70/17 
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního 
programu, Průběžná výzva č. 36 – Stanice integrovaného záchranného systému, Specifický cíl 
1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, na projekt„Nová budova 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Ostrov v rámci akce IZS“, s maximální celkovou výší 
nákladů 63 323 000,00 Kč. 
 
Usn. RM č. 71/17 
RM doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu „Nová budova Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Ostrov v rámci akce IZS“, a to předfinancování projektu ve výši 100 % 
celkových nákladů, což podle rozpočtu činí 63 323 000,00 Kč, následné spolufinancování 
projektu ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu, což podle rozpočtu činí 
maximálně 6 332 300,00 Kč a financování všech případných nezpůsobilých výdajů projektu, 
nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 
 
Usn. RM č. 72/17 
RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Nová budova Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Ostrov v rámci akce IZS“pro podání žádostí o dotaci a zajistit finanční 
prostředky v rozpočtu města. 
 
Usn. RM č. 73/17 
RM doporučuje ZM pověřit místostarostu města Ing. Josefa Železného podpisem smluv, 
čestných prohlášení a veškerých dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti 
o dotaci a k podpisu všech následujících dokumentů, souvisejících s administrací projektu 
„Nová budova Jednotky sboru dobrovolných hasičů Ostrov v rámci akce IZS“, na který je 
podávána žádost o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Průběžná 
výzva č. 36 – Stanice integrovaného záchranného systému, Specifický cíl 1.3 – Zvýšení 
připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.  
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19. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rozšíření kapacity domova pro seniory 
Usn. RM č. 74/17 
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci v rámci programu 013 310 Rozvoj  
a obnova materiálně technické základny sociálních služeb na projekt Rozšíření kapacity 
domova pro seniory, který je již realizován za cenu 19 283 tis. Kč s DPH včetně financování 
neuznatelných výdajů a uznatelných výdajů nad rámec poskytované dotace. 
 
Usn. RM č. 75/17 
RM ukládá odboru investic zajistit zbývající finanční prostředky v rozpočtu města na rok 
2017 na realizaci projektu (předfinancování). 
 
Usn. RM č. 76/17 
RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých 
dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci z programu 013 310 Rozvoj 
a obnova materiálně technické základny sociálních služeb na projekt Rozšíření kapacity 
domova pro seniory. 
 
 
20. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt společné propagace turistických cílů  
s městem KurortOberwiesenthal – staženo z programu 
 
 
21. Program ZM 25.01.2017 
Usn. RM č. 77/17 
Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2016 
3. Založení Hotel U Zámku s. r. o. 
4. Rozpočtová opatření 
5. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
6. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny 

technických a řemeslných oborů, učebny fyziky a učebny chemie, včetně zajištění 
bezbariérovosti – Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková 
organizace 

7. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny 
technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti – Základní škola 
Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 

8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny 
technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti – Základní škola  
a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace 

9. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Nová budova Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Ostrov v rámci akce IZS 

10. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rozšíření kapacity domova pro 
seniory 

11. Prodej 
a) Prodej pozemku p. č. 224/453 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Prodej pozemku st. p. č. 26/4 a st. p. č. 26/6 pod stavbami garáží, k. ú. Dolní 

Žďár u Ostrova 
12. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2664/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 

„Most přes Bystřici u skateparku“ 
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13. Plán odpadového hospodářství města Ostrov 
14. Žádost o prominutí poplatků z prodlení  
15. Úprava odměn neuvolněných členů ZM a neuvolněného místostarosty 
16. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 

 
 
22. Informace starosty 
22a) Finanční dar pro nejúspěšnější sportovce města do 18 let 
Usn. RM č. 78/17 
RM souhlasí s vyplacením finančního daru za mimořádné sportovní výkony a příkladnou 
reprezentaci města Ostrov v roce 2016 ve výši 4 000,00 Kč sportovci J. L., 16 let, bytem 
xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01.  Finanční dar bude předán zákonnému zástupci nezletilého 
dítěte na základě uzavřené smlouvy v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 79/17 
RM souhlasí s vyplacením finančního daru za mimořádné sportovní výkony a příkladnou 
reprezentaci města Ostrov v roce 2016 ve výši 6 000,00 Kč sportovci M. L., 14 let, bytem 
xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01. Finanční dar bude předán zákonnému zástupci nezletilého 
dítěte na základě uzavřené smlouvy v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 80/17 
RM souhlasí s vyplacením finančního daru za mimořádné sportovní výkony a příkladnou 
reprezentaci města Ostrov v roce 2016 ve výši 6 000,00 Kč sportovci L. H., 11 let, bytem 
xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01. Finanční dar bude předán zákonnému zástupci nezletilého 
dítěte na základě uzavřené smlouvy v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 81/17 
RM souhlasí s vyplacením finančního daru za mimořádné sportovní výkony a příkladnou 
reprezentaci města Ostrov v roce 2016 ve výši 8 000,00 Kč sportovkyni M. L. H., 17 let, 
xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01. Finanční dar bude předán zákonnému zástupci na základě 
uzavřené smlouvy v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 82/17 
RM souhlasí s vyplacením finančního daru za mimořádné sportovní výkony a příkladnou 
reprezentaci města Ostrov v roce 2016 ve výši 8 000,00 Kč sportovci M. Č., 18 let, bytem 
xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01. Finanční dar bude předán zákonnému zástupci na základě 
uzavřené smlouvy v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 83/17 
RM souhlasí s vyplacením finančního daru za mimořádné sportovní výkony a příkladnou 
reprezentaci města Ostrov v  roce 2016 ve výši 8 000,00 Kč sportovci D. Z.,  
17 let, xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01. Finanční dar bude předán zákonnému zástupci na 
základě uzavřené smlouvy v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 84/17 
RM souhlasí s vyplacením finančního daru za mimořádné sportovní výkony a příkladnou 
reprezentaci města Ostrov v roce 2016 ve výši 8 000,00 Kč Taneční skupině Mirákl, z. s.  
Finanční dar bude předán vedoucí taneční skupiny paní Mgr. A. B. K. na základě uzavřené 
smlouvy v předloženém znění. 
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22b) Zábor veřejného prostranství – Staré náměstí 
- bez usnesení 
 
22c) Rozpočtové opatření č. 6/2017 – MP – přesun finančních prostředků na vrácení 
nevyčerpané účelové dotace z programu prevence kriminality v roce 2016 
Usn. RM č. 85/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 6.934 Kč ze služeb telekomunikací u 
městské policie a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 6.934 Kč na 
vrácení nevyčerpané účelové dotace z programu prevence kriminality v roce 2016. 
 
22d) Rozpočtové opatření č. 7/2017 – OF – rozpis globální dotace ze státního rozpočtu na 
výkon státní správy 
Usn. RM č. 86/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 1.883.900 Kč v rámci souhrnného 
dotačního vztahu ze státního rozpočtu na výkon státní správy a zvyšují se výdaje o 1.883.900 
Kč na vytvoření nespecifikované rezervy pro potřeby města.   
   
 
23.Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 
      starosta            místostarosta 


