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Město Ostrov 
Usnesení 

z 5. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 13. února 2017 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek 
Omluven:        Bc. Pavel Čekan 
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Barbora Nováková 
 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení  
2. Prázdninový provoz mateřských škol 
3. Žádost ZŠ a MŠ Myslbekova o souhlas s použitím rezervního fondu 
4. Žádost ZŠ a MŠ Myslbekova o souhlas s přijetím finančního daru účelově určeného 
5. Rozpočtová opatření 
6. Pronájmy 

a) Ukončení Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2670/4, odděleného 
z pozemku p. č. 2670/3, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří 

b) Pronájem části pozemku p. č. 2670/4, odděleného z pozemku p. č. 2670/3, vše v k. ú. 
Ostrov nad Ohří 

c) Ukončení Nájemní smlouvy na pronájem pozemku st. p. č. 1832/1 pod stavbou garáže, 
k. ú. Ostrov nad Ohří 

d) Pronájem pozemku st. p. č. 1832/1 pod stavbou garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří 
e) Ukončení nájemní smlouvy nebytového prostoru na č. p. 700, k. ú. Ostrov nad Ohří 

7. Informace starosty 
a) Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro Krajskou hospodářskou komoru 

Karlovarského kraje 
b) Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s použitím rezervního fondu 
c) Odvolání člena Rozpočtové komise 

8. Zprávy z komisí 
 
 
Účast: 
Vedoucí OKS k bodům 2 – 4, 7a), 7b), 7c) 
Vedoucí OF k bodu 5 
Vedoucí OMS k bodům 6  
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 145/17 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 
pod č. 1176/16, 1232/16, 1233/16, 1235/16, 1236/16, 1239/16, z roku 2017 pod č. 2/17, 4/17, 
16/17, 20/17, 31/17, 33/17 až 35/17, 38/17, 54/17 až 56/17, 58/17, 61/17, 63/17, 69/17 až 
71/17, 73/17, 74/17, 76/17, 89/17, 90/17, 95/17 až 123/17. 
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2. Prázdninový provoz mateřských škol 
Usn. RM č. 146/17 
RM bere na vědomí zajištění prázdninového provozu mateřských škol: 
- Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace, otevřena od 31. 7. 2017 
do 1. 9. 2017 pro své vlastní děti a děti Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvkové 
organizace.  
- Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace, otevřena od 3. 7. 2017 do 28. 
7. 2017 pro své vlastní děti a děti Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové 
organizace. 
- Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace, otevřena od 31. 7. 2017 do 
1. 9. 2017 pro své vlastní děti a děti Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 
996, příspěvkové organizace. 
- Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace, otevřena 
od 3. 7. 2017 do 28. 7. 2017 pro své vlastní děti a děti Mateřské školy Ostrov, Palackého 
1045, příspěvkové organizace. 
- Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace, bude zajišťovat provoz 
po celou dobu prázdnin, ale pouze pro své vlastní děti, mimo 31. 8. 2017 a 1. 9. 2017 
(sanitární dny). 
 
 
3. Žádost ZŠ a MŠ Myslbekova o souhlas s použitím rezervního fondu 
Usn. RM č. 147/17 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Ostrov, 
Myslbekova 996, příspěvkové organizace, ve výši max. 89 880,00 Kč na zakoupení nábytku    
do školní knihovny, do pracovny speciálního pedagoga a do třídy mateřské školy. 
 
 
4. Žádost ZŠ a MŠ Myslbekova o souhlas s přijetím finančního daru účelově určeného 
Usn. RM č. 148/17 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 3 800,00 Kč od dárce, pana 
J. S., bytem xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01, na úhradu školy v přírodě pro P. T., žákyni 
třídy 5. C Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizace. 
 
 
5. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
5a) Rozpočtové opatření č. 8/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na individuální 
dotaci pro o. p. s. Člověk v tísni 
Usn. RM č. 149/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 11 tis. Kč z individuální dotace u OSVZ a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 11 tis. Kč na poskytnutí 
individuální dotace pro o. p. s. Člověk v tísni. 
 
5b) Rozpočtové opatření č. 9/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na programové 
dotace pro založené spolky na pomoc rodině a manželství 
Usn. RM č. 150/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 50 tis. Kč z programové dotace u OSVZ a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 50 tis. Kč na programové dotace 
pro založené spolky na pomoc rodině a manželství. 
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5c) Rozpočtové opatření č. 10/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na programové 
dotace pro založené spolky na krizovou pomoc 
Usn. RM č. 151/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 35 tis. Kč z programové dotace u OSVZ a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 35 tis. Kč na programové dotace 
pro založené spolky na krizovou pomoc. 
 
5d) Rozpočtové opatření č. 11/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na programové 
dotace pro založené spolky na nízkoprahová zařízení pro dítě a mládež 
Usn. RM č. 152/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 60 tis. Kč z programové dotace u OSVZ a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 60 tis. Kč na programové dotace 
pro založené spolky na nízkoprahová zařízení pro dítě a mládež. 
 
5e) Rozpočtové opatření č. 12/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na programové 
dotace pro obecně prospěšné společnosti na terénní programy 
Usn. RM č. 153/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 40 tis. Kč z programové dotace u OSVZ a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 40 tis. Kč na programové dotace 
pro obecně prospěšné společnosti na terénní programy. 
 
5f) Rozpočtové opatření č. 13/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na programové 
dotace pro založené spolky na terénní programy 
Usn. RM č. 154/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 90 tis. Kč z programové dotace u OSVZ a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 90 tis. Kč na programové dotace 
pro založené spolky na terénní programy. 
 
5g) Rozpočtové opatření č. 14/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na programové 
dotace pro založené spolky pro Armádu spásy, azylové domy, nízkoprahová denní centra a 
noclehárny 
Usn. RM č. 155/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 70 tis. Kč z programové dotace u OSVZ a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 70 tis. Kč na programové dotace 
pro založené spolky pro Armádu spásy, azylové domy, nízkoprahová denní centra a 
noclehárny. 
 
5h) Rozpočtové opatření č. 15/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na programové 
dotace pro podnikatelské subjekty – právnické osoby na domovy pro seniory 
Usn. RM č. 156/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 150 tis. Kč z programové dotace u OSVZ a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 150 tis. Kč na programové dotace 
pro podnikatelské subjekty – právnické osoby na domovy pro seniory. 
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5i) Rozpočtové opatření č. 16/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na programové 
dotace pro církve a náboženské společnosti na domovy pro seniory 
Usn. RM č. 157/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 496 600,00 Kč z programové dotace u 
OSVZ a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 496 600,00 Kč na 
programové dotace pro církve a náboženské společnosti na domovy pro seniory. 
 
5j) Rozpočtové opatření č. 17/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na programové 
dotace pro církve a náboženské společnosti na denní stacionáře 
Usn. RM č. 158/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 33 400,00 Kč z programové dotace u 
OSVZ a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 33 400,00 Kč na 
programové dotace pro církve a náboženské společnosti na denní stacionáře. 
 
5k) Rozpočtové opatření č. 18/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na programové 
dotace pro založené spolky na pečovatelskou službu 
Usn. RM č. 159/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 18/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 1 700 000,00 Kč z programové dotace u 
OSVZ a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 1 700 000,00 Kč na 
programové dotace pro založené spolky na pečovatelskou službu. 
 
5l) Rozpočtové opatření č. 19/2017 – OI - přesun finančních prostředků z nespecifikované 
rezervy na velkoplošný informační LED panel na fotbalovém hřišti a jeho kabelové napojení 
Usn. RM č. 160/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 400 000,00 Kč z nespecifikované rezervy a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 400 000,00 Kč na velkoplošný 
informační LED panel na fotbalovém hřišti a jeho kabelové napojení. 
 
 
6. Pronájmy 
6a) Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2670/4, odděleného 
z pozemku p. č. 2670/3, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 161/17 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 091-08-04-29 ze dne 16.04.2008, uzavřené 
s manželi R. H., dat. nar. xxxxxxxxxx, bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 363 01, a M. H., dat. 
nar. xxxxxxxxxx, bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 363 01, dohodou ke dni 28.02.2017. 
 
6b) Pronájem části pozemku p. č. 2670/4, odděleného z pozemku p. č. 2670/3, vše v k. ú. 
Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 162/17 
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2670/4 o výměře cca 180 m2, odděleného na 
základě GP č. 1866-221/2016 z pozemku p. č. 2670/3, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, za 
nájemné ve výši 5,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, paní A. H., dat. nar. xxxxxxxxxx, bytem  
Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 363 01, za účelem užívání k nemovitostem st. p. č. 3150, jehož 
součástí je RD č. p. 1451 a pozemku p. č. 971/5, k. ú. Ostrov nad Ohří za podmínky, že 
pozemek zůstane nadále veřejně přístupný. 
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V případě, že smlouva o nájmu s paní H. nebude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení 
usnesení RM paní H., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v 
plném rozsahu zrušeno. 
 
6c) Ukončení Nájemní smlouvy na pronájem pozemku st. p. č. 1832/1 pod stavbou garáže, k. 
ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 163/17 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 109-07-06-07 ze dne 31.05.2007, s paní M. 
U., dat. nar. xxxxxxxxxx, bytem Lužec nad Vltavou, xxxxxxxxxx, PSČ 277 06, uzavřené na 
pronájem pozemku st. p. č. 1832/1 pod stavbou garáže bez č. p./č. e.  
o výměře 23 m2, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, a to dohodou ke dni 28. 2. 2017, z důvodu 
změny vlastnického práva ke stavbě garáže, nacházející se na pozemku st. p. č. 1832/1.  
 
6d) Pronájem pozemku st. p. č. 1832/1 pod stavbou garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 164/17 
RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 1832/1 o výměře 23 m2, k. ú. Ostrov nad Ohří, pod 
stavbou garáže bez č. p./ č. e., nacházející se na pozemku st. p. č. 1832/1, za nájemné ve výši 
7,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, vlastníkům této stavby garáže, manželům, P. S., dat. nar. 
xxxxxxxxxx, a M. S., dat. nar. xxxxxxxxxx, oba bytem  Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 363 01.  
V případě, že smlouva o nájmu s manželi S. nebude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení 
usnesení RM manželům S., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v 
plném rozsahu zrušeno. 
 
6e) Ukončení nájemní smlouvy nebytového prostoru na č. p. 700, k. ú. Ostrov nad Ohří  
Usn. RM č. 165/17 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 008-93-01-14 ze dne 14.01.1993 včetně 
všech dodatků s paní J. K., IČO 11612801, týkající se nebytového prostoru, který je součástí 
č. p. 700 vystavěného na st. p. č. 797/6 o výměře 55,7 m², k. ú. Ostrov nad Ohří (nebytový 
prostor – TRAFIKA), včetně zkrácení výpovědní lhůty dohodou ke dni 28. 2. 2017.  
 
 
7. Informace starosty 
7a) Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro Krajskou hospodářskou komoru 
Karlovarského kraje 
Usn. RM č. 166/17 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2017 v celkové výši  
5 000 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 
s informační kampaní k podpoře zájmu o polytechnické vzdělávání žáků a aktivity s tím 
spojené s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje, se sídlem nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad 478/33, Cheb, PSČ 350 02, IČO 48365513, zastoupenou Ing. Josefem 
Ciglanským, předsedou KHK KK. 
 
7b) Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s použitím rezervního fondu 
Usn. RM č. 167/17 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, 
příspěvkové organizace, ve výši max. 600 000,00 Kč na zakoupení kancelářského nábytku do 
učitelských kabinetů. 
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7c) Odvolání člena Rozpočtové komise 
Usn. RM č. 168/17 
RM bere na vědomí rezignaci pana P. K. na funkci člena Rozpočtové komise. 
 
 
8. Zprávy z komisí 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Josef Železný       Mgr. Libor Bílek 
         místostarosta          místostarosta 


