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Město Ostrov 
Usnesení 

z 9. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2017 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

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

Palivec, Ing. Petr Nedvěd, Ing. Jitka Samáková 
Omluven:        Ilona Leupold 
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Barbora Nováková 
 
 
 
Program: 

Valná hromada OT a.s. 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Hodnotící a výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací města 
3. Návrh nařízení města č. 1/2017, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 

na období 2018 – 2028 
4. Schválení doplnění poplatků za služby městské knihovny 
5. Souhlas s použitím znaku města 
6. Vyřazení, likvidace majetku příspěvkových organizací 
7. Vyřazení a likvidace majetku MP Ostrov 
8. Vyřazení a likvidace majetku města – OVS 
9. Zmocnění k nákupu věcných darů 
10. Rozpočtová opatření 
11. Pohledávky k 31.03.2017 
12. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem pozemku p. č. 13 v k. ú. Kfely u Ostrova 
b) Pronájem části pozemku p. č. 904/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
c) Pronájem části nebytového prostoru (kanceláře) ve II. NP na č. p. 1, ulice 

Jáchymovská  
d) Pronájmem části nebytového prostoru na č. p. 1437 o výměře 2 m² k umístění 

samoobslužných automatů 
e) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 52/1, 55/1, 55/3 a 654/1 v k. ú. 

Horní Žďár u Ostrova – kabelové vedení NN ČEZ Distribuce, a. s.  
f) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 224/27 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 

přeložka kabelového vedení NN ČEZ Distribuce, a. s. 
g) Pronájem části pozemku p. č. 224/96, k. ú. Ostrov nad Ohří 
h) Ukončení pronájmu pozemku st. p. č. 1632 pod stavbou garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří 
i) Pronájem pozemku st. p. č. 1632, pod stavbou garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří 
j) Výpůjčka části zábradlí na pozemku p. č. 2898/3 k. ú. Ostrov nad Ohří, pro umístění 

reklamního banneru DK Ostrov, p. o. – Majáles 2017 
k) Výpůjčka sloupů veřejného osvětlení v majetku Města Ostrov k umístění reklamy 

ZUŠ, p. o. – Soukání Ostrov 2017 
13. Schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby "Ostrov - oprava 6 bytů" 
14. Inflační navýšení příkazní odměny za správu a provoz psího útulku 
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15. Vyřazení majetku umístěného na zimním stadionu Ostrov 
16. Vyřazení majetku vánoční výzdoby města 
17. Vyřazení a likvidace majetku z č. p. 612 
18. Vyřazení a likvidace nákladů na znalecký posudek stavby garáže na st. p. č. 1839 v k. ú. 

Ostrov nad Ohří  
19. Vyřazení a likvidace nákladů na znalecký posudek stavby č. p. 148 vystavěné na st. p. č. 

35 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
20. Informace starosty 

a) Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro Nadaci St. Joachim na podporu vydání 
knihy „Krušnohorské povídky“ 

b) Revokace usnesení RM č. 220/17, 231/17, 232/17, 233/17, 235/17, 306/17 
c) B. j. 18 PB – KoDuS Ostrov - schválení zadávací dokumentace 
d) Pronájem části zábradlí na pozemku p. č. 2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří, pro umístění 

reklamního banneru Zahájení lázeňské sezóny 2017 
21. Zprávy z komisí 
 
 
 
Účast: 
Vedoucí OKS k bodům 2 – 6, 20 a, b) 
Velitel MP k bodu 7 
Vedoucí OVS k bodu 8 
Tajemnice k bodu 9 
Vedoucí OF k bodu 10 a 11 
Vedoucí OMS k bodům 12 – 19, 20 d) 
Vedoucí OI k bodu 20 c) 
 
 
Usn. RM č. 335/17 
Rada města Ostrova, které je jediným akcionářem obchodní společnosti Ostrovská 
teplárenská, a. s., IČ: 497 90 498, se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 363 01, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B., vložka 393 (dále jen 
„společnost Ostrovská teplárenská, a.s.“), v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 
102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve 
smyslu ustanovení § 421 ve spojení s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), učinila tato r o z h o d n u t í :  
 
(1)  Jediný akcionář v působnosti valné hromady s odvoláním na ustanovení § 456 odst. 2 

ZOK, § 448 odst. 2 ZOK, § 453 odst. 2 ZOK a s odvoláním na bod 4.2.2. platných 
stanov společnosti v o l í  s účinností k dnešnímu dni na místo stávajících členů 
s p r á v n í  r a d y  tyto n o v é  č l e n y :  

 
(i) Ing. Josef Železný, * 30. 09. 1958, bytem Ostrov, Hlavní třída 988, PSČ 363 01 

 
(ii)  Petr Kalousek, * 02. 12. 1975, bytem Ostrov, Masarykova 776, PSČ 363 01 

 
(iii)  Vladimír Palivec, * 24. 11. 1952, bytem Ostrov, Odborů 570, PSČ 363 01 

 
(iv) Ing. Tibor Hrušovský, * 03. 08. 1960, bytem Ostrov, Lidická 653, PSČ 363 01 
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(v) Ing. Petr Nedvěd, * 17. 05. 1960, bytem Ostrov, Pod Křížkem 1386, PSČ 363 01 

 
(vi) Ing. Marek Poledníček, * 23. 07. 1966, bytem Ostrov, Družební 1325, PSČ 363 

01 
 

(vii)  Michal Bureš, * 22. 10. 1961, bytem Ostrov, Klášterní 141, PSČ 363 01 
 

s tím, že funkce dosavadních členů správní rady z a n i k a j í  volbou výše uvedených 
nových členů správní rady. 

 
(2)  Jediný akcionář v působnosti valné hromady s c h v a l u j e  smlouvy o výkonu funkce 

mezi společností a nově zvolenými členy správní rady v předloženém znění. 
 

  
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č.  336/17 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 
pod č. 891/16, 1097/16, 1199/16, z roku 2017 pod č. 159/17, 172/17, 196/17, 197/17, 221/17 
až 230/17, 234/17, 240/17 až 259/17, 262/17, 266/17 až 269/17, 271/17, 273/17 až 279/17, 
281/17 až 283/17, 285/17, 286/17, 288/17, 290/17, 292/17, 293/17, 297/17, 304/17, 310/17 až 
326/17, 329/17, 331/17, 334/17. 
 
 
2. Hodnotící a výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací města 
Usn. RM č. 337/17 
RM bere na vědomí hodnotící a výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací města. 
 
 
3. Návrh Nařízení města Ostrov č. 1/2017 (NM č.1/2017), o záměru zadat zpracování lesních 
hospodářských osnov na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2028 
Usn. RM č. 338/17 
RM schvaluje Nařízení města Ostrov č. 1/2017 (NM č. 1/2017), o záměru zadat zpracování 
lesních hospodářských osnov na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028, v předloženém znění.  
 
 
4. Schválení doplnění poplatků za služby městské knihovny 
Usn. RM č. 339/17 
RM souhlasí s doplněním poplatků za služby Městské knihovny Ostrov, příspěvkové 
organizace dle předloženého návrhu s účinností od 25.04.2017. 
 
 
5. Souhlas s použitím znaku města 
Usn. RM č. 340/17 
RM schvaluje použití znaku města Ostrova paní MgA. Michaele Káčerkové, umělecké 
ředitelce Mezinárodního varhanního festivalu J. C. F. Fischera na propagační materiály 
v rámci výše jmenované akce.   
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6. Vyřazení, likvidace majetku příspěvkových organizací  
Usn. RM č. 341/17 
RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením z evidence majetku 
a s likvidací nepotřebného majetku (tj. nefunkční a neopravitelné výpočetní techniky  
a elektrických přístrojů) v pořizovací ceně 154 991,97 Kč Základní školy Ostrov, Májová 
997, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.  
 
Usn. RM č. 342/17 
RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením z evidence majetku 
a s likvidací nepotřebného majetku (tj. nefunkční a poškozené elektroniky a nábytku  
a zastaralých a poškozených výstavních systémů) v pořizovací ceně 270 773,54 Kč Domu 
kultury Ostrov, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.  
 
Usn. RM č. 343/17 
RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením z evidence majetku 
a s likvidací nepotřebného majetku (tj. nefunkční a neopravitelné výpočetní techniky, 
elektrických přístrojů a drobného majetku) v pořizovací ceně 172 214,80 Kč Městského domu 
dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 344/17 
RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením z evidence majetku 
a s likvidací nepotřebného majetku (tj. poškozených nerez hrnců, dvou odstrkovadel  
a nefunkčních monitorů) v pořizovací ceně 28 296,00 Kč Mateřské školy Ostrov, Halasova 
765, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 345/17 
RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením z evidence majetku 
a s likvidací nepotřebného majetku (tj. elektrického kotle) v pořizovací ceně 133 812,00 Kč 
Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 346/17 
RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením z evidence majetku 
a s likvidací nepotřebného majetku (tj. nefunkční výpočetní techniky a elektrických přístrojů) 
v pořizovací ceně 162 490,45 Kč Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, 
příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 347/17 
RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením z evidence majetku 
a s likvidací nepotřebného majetku (tj. nefunkční výpočetní techniky, elektroniky a drobného 
majetku) v pořizovací ceně 69 438,00 Kč Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové 
organizace, dle předloženého návrhu. 
 
 
7. Vyřazení a likvidace majetku MP Ostrov 
Usn. RM č. 348/17 
RM souhlasí na základě doporučení likvidační komise města s vyřazením z evidence majetku 
a s likvidací majetku MP Ostrov dle předloženého návrhu MP Ostrov.  
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8. Vyřazení a likvidace majetku města 
Usn. RM č. 349/17 
RM na základě doporučení likvidační komise města schvaluje vyřazení a likvidaci nefunkční 
výpočetní techniky, zařízení a nalezených věcí z evidence majetku města Ostrov, dle 
předložených návrhů. 
 
 
9. Zmocnění k nákupu věcných darů v hodnotě do 20 tis. Kč 
Usn. RM č. 350/17 
RM zmocňuje vedoucí odboru kancelář starosty, vedoucí odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví, vedoucího odboru dopravně správního a zástupce velitele MP k nákupu 
věcných darů pro fyzické nebo právnické osoby. Hodnota věcného daru fyzické nebo 
právnické osobě nesmí přesáhnout souhrnnou částku 20 tis. Kč v jednom kalendářním roce.  
 
 
10. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
10a) Rozpočtové opatření č. 74/2017 – OKS - zařazení neinvestiční účelové dotace na úhradu 
nákladů na potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Usn. RM č. 351/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 74/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 150 tis. Kč z neinvestiční 
účelové dotace Ministerstva vnitra na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) 
pod účelovým znakem 14004. 
 
10b) Rozpočtové opatření č. 75/2017 – OSVZ - zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV 
na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - 
právní ochrany dětí v roce 2017   
Usn. RM č. 352/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 75/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 1 632 640 Kč 
z neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností 
vykonávaných v oblasti sociálně - právní ochrany dětí v roce 2017 pod účelovým znakem 
13011.  
 
10c) Rozpočtové opatření č. 76/2017 – MP – NI dotace z Úřadu práce na vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) u městské policie 
Usn. RM č. 353/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 76/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 u městské policie ve výši 555 037 
Kč na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) u městské 
policie. 
 
 
10d) Rozpočtové opatření č. 77/2017 – OKS - NI dotace z Úřadu práce na vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP 
Usn. RM č. 354/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 77/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 589 600 Kč na vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). 
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10e) Rozpočtové opatření č. 78/2017 – OI – přesun finančních prostředků na stavební a 
vodoprávní povolení na softbalové hřiště 

- Staženo z programu 
 
10f) Rozpočtové opatření č. 79/2017 – OKS – přesun finančních prostředků na dopravu žáků 
základních škol na exkurze 
Usn. RM č. 355/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 79/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 30 tis. Kč na dopravu žáků mateřských 
škol na exkurze a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 30 tis. Kč na dopravu 
žáků základních škol na exkurze. 
 
10g) Rozpočtové opatření č. 80/2017 – OKS – přesun finančních prostředků do 
nespecifikované rezervy pro příspěvkové organizace 
Usn. RM č. 356/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 80/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 9.493 Kč u příspěvku na odpisy pro Dům 
kultury Ostrov, příspěvková organizace a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 
9.493 Kč na nespecifikovanou rezervu pro příspěvkové organizace. 
 
10h) Rozpočtové opatření č. 81/2017 – OKS - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy na projekt zlepšujeme výuku pro Základní školu Ostrov, 
Masarykova 1289, příspěvková organizace 
Usn. RM č. 357/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 81/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 796.837,80 Kč z účelové 
neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu 
vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt zlepšujeme výuku pro Základní školu Ostrov, 
Masarykova 1289, příspěvková organizace pod účelovým znakem 33063. 
 
10i) Rozpočtové opatření č. 82/2017 – OKS - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy na projekt zvýšení kvality výuky pro Mateřskou školu 
Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace 
Usn. RM č. 358/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 82/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 238.711,20 Kč z účelové 
neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu 
vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt zvýšení kvality výuky pro Mateřskou školu 
Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace pod účelovým znakem 33063. 
 
10j) Rozpočtové opatření č. 83/2017 – OMS – přesun finančních prostředků na opravy bytů 
Usn. RM č. 359/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 83/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 495 tis. Kč na vybudování bezbariérového 
vstupu na poštu čp. 800 a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 495 tis. Kč na 
opravy bytů. 
 
 
11. Pohledávky k 31.03.2017 
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12. Pronájmy, výpůjčky 
12a) Pronájem části pozemku p. č. 13 v k. ú. Kfely u Ostrova 
Usn. RM č. 360/17 
RM neschvaluje pronájem pozemku p. č. 13 o výměře 329 m2, k. ú. Kfely u Ostrova, panu 
Ladislavu Maleňákovi, dat. nar. 16.06.1948, bytem  Ostrov, Kfely 6, PSČ 363 01, za účelem 
občasného uložení výrobků zabalených a opáskovaných na paletách o rozměru 120 x 80 cm. 
 
 
12b) Pronájem části pozemku p. č. 904/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 361/17 
RM neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 904/2 o výměře cca 1 200,00 m2, k. ú. Kfely                     
u Ostrova, manželům, Ladislavu Fuchsovi, dat. nar. 29.06.1966 a Monice Fuchs, dat. nar. 
12.04.1962, oba bytem  Ostrov, Horská 851, PSČ 363 01, za účelem zahrádkářského využití. 
 
 
12c) Pronájem části nebytového prostoru (kanceláře) ve II. NP na č. p. 1, ulice Jáchymovská 
Usn. RM č. 362/17 
RM neschvaluje pronájem části nebytového prostoru (kanceláře) ve II. NP na č. p. 1, ulice 
Jáchymovská v Ostrově, o výměře celkem 28 m2, s WITTE ACCESS TECHNOLOGY, s.r.o., 
IČO 02183765, se sídlem Průmyslová 1500, 363 01 Ostrov, za nájemné 1000,00 Kč/měsíc, na 
dobu neurčitou, za účelem provozování náborové kanceláře v termínech -  pondělí v době od 
08:00 do 11:00 hodin a ve středu od 13:00 hodin do 16:30 hodin.  
 
 
12d) Pronájmem části nebytového prostoru na č. p. 1437 o výměře 2 m² k umístění 
samoobslužných automatů 
Usn. RM č. 363/17 
RM schvaluje pronájem části č. p. 1437, vystavěného na st. p. č. 3106 v k. ú Ostrov nad Ohří, 
Zimní stadion Ostrov (ZSO) a výměře 2 m² k umístění 2 ks samoobslužných automatů 
společnosti DELIKOMAT s.r.o., U Vlečky 843, 664 42  Modřice, za nabídnuté nájemné ve 
výši 105.000,00 Kč/rok (částka uvedená bez DPH, s 21% DPH 127.050,00 Kč) + 15.000,00 
Kč/rok (částka uvedená bez DPH, s 21% DPH 18.150,00 Kč) za umístění reklamy 
v prostorách ZS.  
 
 
12e) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 52/1, 55/1, 55/3 a 654/1 v k. ú. Horní 
Žďár u Ostrova – kabelové vedení NN ČEZ Distribuce, a. s.  
Usn. RM č. 364/17 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Horní Žďár, 
10RD, DTS, kNN Karel Princl“, č. IV-12-0001313/001, vymezujícího rozsah věcného 
břemene - služebnosti na p. p. č. 52/1, 55/1, 55/3 a 654/1 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova  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 
9 900,00 Kč plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření smlouvy. Náklady na zřízení 
věcného břemene - služebnosti, vypracování GP, vkladu, včetně zaplacení náhrad povinnému, 
ponese oprávněný. 
 
12f) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 224/27 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 
přeložka kabelového vedení NN ČEZ Distribuce, a. s.  
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Usn. RM č. 365/17 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Ostrov, KV, 
Májová, p.č. 888/942“, č. EP-12-0002845/VB/1, vymezujícího rozsah věcného břemene - 
služebnosti na p. p. č. 224/27 v k. ú. Ostrov nad Ohří  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 6 000,00 Kč plus DPH v 
zákonné výši, platné ke dni uzavření smlouvy. Náklady na zřízení věcného břemene - 
služebnosti, vypracování GP, vkladu, včetně zaplacení náhrad povinnému, ponese oprávněný. 
 
12g) Pronájem části pozemku p. č. 224/96 o výměře 1 692 m2, k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 366/17 
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 224/96 o celkové výměře 1 692 m2, k. ú. Ostrov 
nad Ohří, za nájemné ve výši 0,12 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, manželům Petru Hovorkovi, 
dat. nar. 27.02.1976  a Jitce Hovorkové, dat. nar. 03.06.1983, oba bytem Ostrov, Ostrov 
č. e. 221, PSČ 363 01, k užívání jako vlastníkům budovy č. p. 1297, za účelem pro sekání 
trávy.  
V případě, že smlouva o nájmu s manželi Hovorkovými nebude uzavřena do 30 dnů ode dne 
doručení usnesení RM manželům Hovorkovým, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 
usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 
 
 
12h) Ukončení pronájmu pozemku st. p. č. 1632 pod stavbou garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří  
Usn. RM č. 367/17 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 229-15-08-05 ze dne 03.08.2015 uzavřené                  
s paní Libuší Kohútovou, dat. nar. 08.12.1975, bytem Ostrov, Masarykova 697, PSČ 363 01, 
na pronájem pozemku pod stavbou garáže bez č. p./č. e., nacházející se na pozemku st. p. č. 
1632 o výměře 26 m2, k. ú. Ostrov nad Ohří, z důvodu změny vlastnického práva ke stavbě 
garáže, nacházející se na pozemku st. p. č. 1632, a to dohodou k 30.04.2017.  
 
12i) Pronájem pozemku st. p. č. 1632 pod stavbou garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 368/17 
RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 1632 o výměře  26 m2, pod stavbou garáže bez č. 
p./č. e., nacházející se na pozemku st. p. č. 1632, k. ú. Ostrov nad Ohří, za nájemné ve výši 
7,00 Kč/m2/rok, od 01.05.2017 na dobu neurčitou, vlastníku této stavby garáže, panu 
Jaroslavu Kůstovi, dat. nar. 16.04.1969, bytem  Ostrov, Kollárova 1124, PSČ 363 01. 
 
 
12j) Výpůjčka části zábradlí na pozemku p. č. 2898/3 k. ú. Ostrov nad Ohří, pro umístění 
reklamního banneru DK Ostrov, p. o. – Majáles 2017 
Usn. RM č. 369/17 
RM schvaluje výpůjčku části zábradlí na pozemku p. č. 2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří, pro 
umístění reklamního banneru o výměře 2 x 1 m s upoutávkou na Majáles 2017, na dobu 
určitou od 24.04.2017 do 27.05.2017, Domu kultury Ostrov, příspěvková organizace, IČO: 
005 20 136, se sídlem Ostrov, Mírové náměstí 733, PSČ 363 01. 
 
 
12k) Výpůjčka sloupů veřejného osvětlení v majetku Města Ostrov k umístění reklamy ZUŠ 
Ostrov, p. o.  –  Soukání Ostrov 2017 
Usn. RM č. 370/17 
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RM schvaluje výpůjčku sloupů veřejného osvětlení v intravilánu města, žadateli Základní 
umělecké škole Ostrov, příspěvkové organizaci, IČO: 497 53 606, se sídlem Ostrov, 
Masarykova 717, 363 01 Ostrov, za účelem umístění 38 ks reklamních zařízení propagace 11. 
mezinárodního festivalu Soukání Ostrov 2017, a to na dobu určitou od 26.04.2017 do 
09.05.2017. 
 
 
13. Schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby "Ostrov – oprava 6 bytů“  
Usn. RM č. 371/17 
RM schvaluje pro stavbu "Ostrov - oprava 6 bytů" zadávací řízení na dodavatele formou 
veřejné zakázky malého rozsahu s uveřejněním a schvaluje pro toto řízení zadávací 
dokumentaci dle předloženého návrhu. 
 
 
Usn. RM č. 372/17 
RM schvaluje předložený seznam potenciálních zhotovitelů pro oslovení přes E-ZAK pro tuto 
veřejnou zakázku malého rozsahu 
 
 
14. Inflační navýšení příkazní odměny za správu a provoz psího útulku 
Usn. RM č. 373/17 
RM souhlasí s navýšením příkazní odměny za zajištění správy a provozu městského útulku 
pro psy o inflaci roku 2016 s účinností od 01. 04. 2017 ze současné měsíční částky 15 900,00 
Kč na nově upravenou měsíční částku 16 010,00 Kč.  
 
 
15. Vyřazení majetku umístěného na zimním stadionu Ostrov 
Usn. RM č. 374/17 
RM souhlasí, na základě doporučení likvidační komise města, s vyřazením šatní skříně 
nacházející se na zimním stadionu Ostrově evidované pod číslem 12/178.   
 
 
16. Vyřazení majetku vánoční výzdoby města 
Usn. RM č. 375/17 
RM souhlasí, na základě doporučení likvidační komise města, s vyřazením nefunkční a neopravitelné 
vánoční výzdoby evidované pod čísly: 65/020, 65/021, 65/038, 65/039, 65/040, 65/041, 65/055, 
65/056, 65/063, 65/064, 65/065, 65/080, 65/082, 65/087 (mašle PVC 20cm – 30 ks, mašle PVC 30cm 
– 2 ks, mašle MEGA PVC – 2 ks), 65/090 (koule pr. 15 cm - 10 ks) a 65/091 (koule pr. 10 cm 25 ks).     
 
 
17. Vyřazení a likvidace majetku z č. p. 612 
Usn. RM č. 376/17 
RM souhlasí s vyřazením poškozené kuchyňské linky, nefunkčního a neopravitelného 
elektrického sporáku a digestoře z majetkové evidence bytového domu Odborů č. p. 612.  
 
 
 
18. Vyřazení a likvidace nákladů na znalecký posudek stavby garáže na st. p. č. 1839 v k. ú. 
Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 377/17 
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RM schvaluje vyřazení a likvidaci nákladů na vypracování znaleckého posudku č. 7580-
12/2015 ve výši 1 600,00 Kč, potřebného při přípravě nezrealizovaného nákupu stavby garáže 
na st. p. č. 1839 v k. ú. Ostrov nad Ohří.    
 
 
19. Vyřazení a likvidace nákladů na znalecký posudek stavby č. p. 148 vystavěné na st. p. č. 
35 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 378/17 
RM schvaluje vyřazení a likvidaci nákladů na znalecký posudek ve výši 10 000 Kč, na 
ocenění stavebního pozemku a stavby, potřebného při přípravě nezrealizovaného nákupu. 
 
 
20. Informace starosty 
20a) Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro Nadaci St. Joachim na podporu při vydání 
knihy „Krušnohorské povídky“ 
Usn. RM č. 379/17 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 17 tis. Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s vydáním 
knihy „Krušnohorské povídky“ pro Nadací St. Joachim, se sídlem Třída Dukelských hrdinů 
339, Jáchymov, PSČ 362 51, IČO 05089689, zastoupenou paní Ladou Baranek, B.A. 
 
20b) Revokace usnesení RM č. 220/17, 231/17, 232/17, 233/17, 235/17, 306/17 
Usn. RM č. 380/17 
RM ruší své usnesení č. 220/17 ze dne 13.03.2017 
 
Usn. RM č. 381/17 
RM ruší své usnesení č. 231/17 ze dne 13.03.2017 
 
Usn. RM č. 382/17 
RM ruší své usnesení č. 232/17 ze dne 13.03.2017 
 
Usn. RM č. 383/17 
RM ruší své usnesení č. 233/17 ze dne 13.03.2017 
 
Usn. RM č. 384/17 
RM ruší své usnesení č. 235/17 ze dne 13.03.2017 
 
Usn. RM č. 385/17 
RM ruší své usnesení č. 306/17 ze dne 27.03.2017 
 
Usn. RM č. 386/17 
RM doporučuje ZM schválit 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.  
 
 
Usn. RM č. 387/17 
RM doporučuje ZM schválit 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 
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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 spolkem Ostrov, sídlem Lidická 1036, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 
47701897, zastoupenou paní Juditou Ilkovou. 
 
Usn. RM č. 388/17 
RM doporučuje ZM schválit 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. 389/17 
RM doporučuje ZM schválit 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.  
 
Usn. RM č. 390/17 
RM doporučuje ZM schválit 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 
 
Usn. RM č. 391/17 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve 
výši 50 tisíc Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění pro Horní hrad o. p. s., 
hrad a zámek Horní hrad 1, Krásný Les, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26355752, zastoupenou 
paní Mgr. Ditou Kinštnerovou, na úhradu části nákladů na rekonstrukční práce v objektu 
vstupní brány, v jihovýchodním, středním, západním i severním paláci a na opravy 
hradebních zdí. 
 
 
20c) B. j. 18 PB – KoDuS Ostrov - schválení zadávací dokumentace 
Usn. RM č. 392/17 
RM schvaluje pro projekt „B. j. 18 PB – KoDuS Ostrov, identifikační číslo 
117D064000092“ zadávací řízení na dodavatele stavby formou otevřeného řízení na 
podlimitní veřejnou zakázku, schvaluje zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu. 
Kritériem pro hodnocení nabídek bude ekonomická výhodnost nabídky, dle předložených 
hodnotících kritérií. Se změnou uvedenou v zápise. 
 
 
20d) Pronájem části zábradlí na pozemku p. č. 2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří, pro umístění 
reklamního banneru Zahájení lázeňské sezóny 2017 
Usn. RM č. 393/17 



12 
 

RM schvaluje pronájem části zábradlí na pozemku p. č. 2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří, za 
účelem umístění 1 ks reklamního banneru o výměře cca 2 x 1 m s upoutávkou na Zahájení 
lázeňské sezóny 2017, na dobu určitou od 01.05.2017 do 27.05.2017, za cenu 200,00 
Kč/m2/období, Léčebným lázním Jáchymov, a. s., IČO 292 11 808, se sídlem Jáchymov, T. G. 
Masaryka 415, PSČ 362 51. 
 
 
21. Zprávy z komisí  
 
 
 
 
 
 
   Ing. Josef Železný       Mgr. Petr Šindelář, LL. M 
       starosta města                 místostarosta 
 


