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Město Ostrov 
Usnesení 

z 16. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 1. srpna 2016 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková 
Omluven:        Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek 
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Jana Škutová 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Veřejné zakázky malého rozsahu za 2. čtvrtletí roku 2016 
3. Jmenování člena Školské rady ZŠ Masarykova 1289 - na stůl 
4. Žádost ZUŠ o souhlas s čerpáním rezervního fondu na nákup učebních pomůcek 
5. Předání majetku do správy DK Ostrov 
6. Předání majetku do správy MDDM Ostrov 
7. Žádost DK o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy 
8. Rozšíření redakční rady Ostrovského měsíčníku 
9. Žádost DK Ostrov o souhlas s převzetím a předáním cen 
10. VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení věcného vybavení 

pro JSDH Ostrov 
11. Návrh na schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Účinný nástroj zaměstnanosti - 

asistent prevence kriminality" 
12. Veřejná zakázka "Ostrov, Parkoviště zadní Lidická - 2. etapa" - výběr dodavatele 
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu "Ostrov, Průmyslová zóna - Veřejné osvětlení". 
14. Veřejná zakázka "Ostrov, U Nemocnice 1202 – Domov pro seniory – Objekt „C“" - výběr 

dodavatele – na stůl 
15. Veřejná zakázka "Areál složek IZS, 1. etapa - Teplovod" - výběr dodavatele - na stůl 
16. Pronájmy 

a) Pronájem pozemku p. č. st. 19, k. ú. Maroltov 
b) Pronájem části pozemku p. č. 40/1, k. ú. Kfely u Ostrova 
c) Pronájem pozemku st. p. č. 1009 včetně stavby garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří 
d) Ukončení Nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 281/13, k. ú. Horní Žďár u 

Ostrova 
e) Zřízení věcného břemene – služebnosti na st. p. č. 353, p. p. č. 61/2, 2503/2, 2503/5 a 

2503/6 v k. ú. Ostrov nad Ohří – kabelové vedení NN ve Školní ulici 
f) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2631/12, 2631/13, 2631/34, 2894/1, 

2894/14, 2894/16, 2894/18, 2894/59 a 2894/60 v k. ú. Ostrov nad Ohří – veřejné 
osvětlení v lokalitě okružní křižovatky na PZ Ostrov  

g) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 224/556 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 
Metropolitní síť města Ostrov 

17. Prodeje 
a) Prodej pozemku p. č. 79 (vodní plocha), k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 
b) Nákup st. p. č. 1073/23 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří  
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18. Rozpočtová opatření 
19. Informace starosty 

a) Mimořádné přidělení bytu – na stůl 
20. Zprávy z komisí 
 
 
Účast: 
Vedoucí OKS k bodům 3 až 10 
Vedoucí ORÚP a zástupce velitele MP k bodu 11 
Vedoucí OI k bodům 12 až 15 
Vedoucí OMS k bodům 16 a 17 
Vedoucí OF k bodu 18 
Vedoucí OSVZ k bodu 19a) 
 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 751/16 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 
pod č. 279/16, 441/16, 505/16, 520/16, 521/16, 523/16, 533/16, 534/16, 552/16, 579/16, 
603/16, 648/16 až 650/16, 652/16, 654/16, 655/16, 680/16 až 701/16, 709/16, 722/16 až 
724/16, 736/16 až 731/16, 732/16 až 741/16, 743/16, 746/16, 748/16.  
 
 
2. Veřejné zakázky malého rozsahu za 2. čtvrtletí 2016 
- bez usnesení       
 
 
3. Jmenování člena Školské rady ZŠ Masarykova 1289 
Usn. RM č. 752/16 
RM bere na vědomí zánik mandátu Ing. Františka Macháně z funkce zástupce zřizovatele ve 
Školské radě Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. RM č. 753/16 
RM jmenuje Dodatkem č. 1 ve funkčním období 2014 - 2017 Školské rady Základní školy 
Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary  pana Milana Matějku zástupcem zřizovatele  
v této školské radě.   
 
 
4. Žádost ZUŠ  o souhlas s čerpáním rezervního fondu na nákup učebních pomůcek 
Usn. RM č. 754/16 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Základní umělecké školy Ostrov, Masarykova 
717, okres Karlovy Vary ve výši 100 000,00 Kč na nákup učebních pomůcek.  
 
 
5. Předání majetku do správy DK Ostrov 
Usn. RM č. 755/16 
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RM souhlasí s převedením majetku - lampy olejové, úložné skříně na tašky v celkové hodnotě 
27 276,40 Kč vč. DPH do správy příspěvkové organizace Dům kultury Ostrov, Mírové 
náměstí 733, okres Karlovy Vary.  
 
 
6. Předání majetku do správy  MDDM Ostrov 
Usn. RM č. 756/16 
RM souhlasí se svěřením zařizovacích předmětů novostavby kluboven v areálu Tábora dětí 
Manětín v celkové hodnotě 248 867,68 Kč vč. DPH do správy příspěvkové organizace 
Městského domu dětí a mládeže, Školní 231, Ostrov, okres Karlovy Vary.  
 
 
7. Žádost DK Ostrov o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy  
Usn. RM č. 757/16 
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy za účelem provozování zkoušek hudební skupiny 
v Domě kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary, IČO: 00520136, s panem L. 
H., bytem xxxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01, a to s  účinností od   
1. 8. 2016 do 31. 7. 2018. 
 
 
8. Rozšíření redakční rady Ostrovského měsíčníku 
Usn. RM č. 758/16 
RM jmenuje paní Zdeňku Newiakovou členkou redakční rady Ostrovského měsíčníku 
s účinností od 1. 8. 2016.  
 
 
9. Žádost DK Ostrov o souhlas s převzetím a s předáním cen 
Usn. RM č. 759/16 
RM uděluje souhlas příspěvkové organizaci Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres 
Karlovy Vary, IČO: 00520136 k převzetí a předání 2 kusů skleněných šatonů na podstavci  
a 2 kusů figurek pierota na podstavci, vítězům 48. ročníku Dětského filmového a televizního 
festivalu Oty Hofmana, které darovala Nadace PRECIOSA, se sídlem Opletalova 17, 
Jablonec nad Nisou, PSČ 466 67, IČO: 60254092.      
 
 
10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení 
věcného vybavení pro JSDH Ostrov 
Usn. RM č. 760/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Karlovarského kraje z dotačního programu “Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů 
obcí Karlovarského kraje“ na pořízení věcného vybavení pro JSDH Ostrov ve výši 56 000,00 
Kč na rok 2016 v předloženém znění. 
 
 
11. Návrh na schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Účinný nástroj zaměstnanosti - 
asistent prevence kriminality" 
- bez usnesení 
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12. Veřejná zakázka "Ostrov, Parkoviště zadní Lidická – 2. etapa" - výběr dodavatele 
Usn. RM č. 761/16 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek schvaluje výběr nejvhodnější 
nabídky a přiděluje realizaci stavby „Ostrov, Parkoviště zadní Lidická – 2. etapa“ uchazeči 
EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 za nabídkovou cenu 6 800 874,26 Kč 
včetně 21% DPH.  
 
 
13. „Ostrov, Průmyslová zóna – Veřejné osvětlení“ - schválení dodatku č. 1 
Usn. RM č. 762/16 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 227-16-05-23, kterým se 
celková cena stavby „Ostrov, Průmyslová zóna – Veřejné osvětlení“ ponižuje o 53 360,23 Kč 
včetně 21% DPH, a kterým se termín pro dokončení stavby prodlužuje do 12. 8. 2016. 
 
 
14. Veřejná zakázka "Ostrov, U Nemocnice 1202 – Domov pro seniory – Objekt „C“" - výběr 
dodavatele  
Usn. RM č. 763/16 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 
Ostrov, U Nemocnice 1202 – Domov pro seniory – Objekt „C“ uchazeči s nabídkou č. 5 - 
ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Svatava, Pohraniční stráže 255, IČO: 18248675 s 
nabídkovou cenou 16 767 767,00 Kč bez DPH jako nejvýhodnějšího pro zadavatele. Stavba 
bude dokončena do 31. 7. 2017. 
 
 
15. Veřejná zakázka "Areál složek IZS, 1. etapa - Teplovod" - výběr dodavatele  
Usn. RM č. 764/16 
RM vylučuje uchazeče s nabídkou č. 4 – Radek Tirala, Vrchlického 95, 356 01 Sokolov, IČO: 
61766453, ze soutěže o veřejnou zakázku, pro nesplnění profesních kvalifikačních 
předpokladů. 
  
Usn. RM č. 765/16 
RM schvaluje výsledek a pořadí předložených nabídek uchazečů o podlimitní veřejnou 
zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním  řízení na zhotovitele stavby „Areál složek 
IZS – 1. etapa, Teplovodní přípojka“, vyhlašuje vítězem uchazeče s nabídkou č. 2 - TENZA, 
a.s. se sídlem Svatopetrská 7, 617 00 Brno, IČO: 25570722 s nabídkovou cenou 1 905 975,00 
Kč bez DPH, (2 306 229,75 Kč s DPH). 
 
 
16. Pronájmy 
16a. Pronájem pozemku p. č. st. 19, v k. ú. Maroltov 
Usn. RM č. 766/16 
RM schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 19 o výměře 165 m2 v k. ú. Maroltov, panu J. K., 
Ostrov, xxxxxxxxxxx, PSČ 363 01, pro zřízení jednoduchého stavebního přístřešku na 
zastřešení včelínů vč. místnosti pro vytáčení medu, na dobu neurčitou, za nájemné z pozemku 
o výměře cca 141 m2 ve výši 3,56 Kč/m2/rok a nájemné pod stavbou včelína o výměře cca 24 
m2 ve výši 7,00 Kč/m2/rok. 
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V případě, že nájemní smlouva nebude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení usnesení RM 
panu K., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v plném rozsahu 
zrušeno.  
 
16b. Výpůjčka části pozemku p. č. 40/1 v k. ú. Kfely u Ostrova 
Usn. RM č. 767/16 
RM schvaluje uzavření výpůjčky části pozemku p. č. 40/1 o výměře cca 3.500 m2 v k. ú. 
Kfely u Ostrova, na dobu neurčitou, organizaci Český kynologický svaz ZKO Ostrov, IČO: 
03730808, zastoupený předsedkyní Jindrou Lehkou, se sídlem Ostrov, Kollárova 1135, PSČ 
363 01, za účelem provozování kynologické činnosti pro veřejnost. 
V případě, že smlouva o výpůjčce mezi Městem Ostrov a organizací ČKO Ostrov, nebude 
uzavřena do 30 dnů ode dne doručení usnesení RM organizaci ČKO Ostrov, bude dnem 
následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  

16c. Pronájem pozemku st. p. č. 1009 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 768/16 
RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 1009 o výměře 20 m2, včetně stavby garáže v k. ú. 
Ostrov nad Ohří, panu P. T., bytem Ostrov, xxxxxxxxxxx, PSČ 363 01, na dobu neurčitou, za 
nájemné 609,00 Kč/měsíc. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem P. 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.  
 
16d. Ukončení Nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 281/13, k. ú. Horní Žďár u 
Ostrova 
Usn. RM č. 769/16 
RM  schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 140-10-06-21 ze dne 21. 6. 2010 dohodou, 
a to ke dni 31. 7. 2016, na pronájem pozemku p. č. 291/13 o výměře 992 m2, s manželi D. a P. 
K., Ostrov, xxxxxxxxxxx, PSČ 363 01.  
 
16e. Zřízení věcného břemene – služebnosti na st. p. č. 353, p. p. č. 61/2, 2503/2, 2503/5 a 
2503/6  v k. ú. Ostrov nad Ohří  – kabelové vedení NN ve Školní ulici 
Usn. RM č. 770/16 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Ostrov, KV, 
Školní č.p. 231, vNN, kNN“, č. IZ-12-0000183/VB001, vymezujícího rozsah věcného 
břemene - služebnosti a právo provést stavbu na st. p. č. 353, p. p. č. 61/2, 2503/2, 2503/5, 
2503/6 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 100,00 Kč za každý započatý metr čtvereční 
budoucího povinného pozemku zatíženého zařízením pro distribuci elektřiny, minimálně však 
1 000,00 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. 
 
16f. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2631/12, 2631/13, 2631/34, 2894/1, 
2894/14, 2894/16, 2894/18, 2894/59 a 2894/60 v k. ú. Ostrov nad Ohří – veřejné osvětlení 
v lokalitě okružní křižovatky na PZO    
Usn. RM č. 771/16 
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RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, 
provozování, údržby a opravy kabelů NN a sloupů veřejného na p. p. č. 2631/12, 2631/13, 
2631/34, 2894/1, 2894/14, 2894/16, 2894/18, 2894/59 a 2894/60 v k. ú. Ostrov nad Ohří, dle 
GP konečného zaměření stavby „Průmyslová zóna – Ostrov – autobusové zastávky a VO“, 
vymezujícího rozsah věcného břemene – služebnosti pro oprávněného, Město Ostrov, za 
dohodnutou celkovou jednorázovou úhradu ve výši 7 310,00 Kč s připočteným koeficientem 
inflace platným k datu předložení geometrického plánu plus DPH v zákonné výši, platné ke 
dni uzavření konečné smlouvy s povinným, tj. státní příspěvkovou organizací Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00, IČO: 
659 93 390. Náklady na zřízení věcného břemene - služebnosti, tj. vypracování GP,  
jednorázovou úhradu za zřízení VB v dohodnuté výši, včetně úhrady nákladů za nákup kolku 
na podání návrhu na vklad břemene do KN ponese oprávněný. 
 
16g. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 224/556 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 
Metropolitní síť města Ostrov   
Usn. RM č. 772/16 
RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, 
provozování, údržby a opravy ochranné trubky s optickým kabelem na p. p. č. 224/556 v k. ú. 
Ostrov nad Ohří, dle GP konečného zaměření stavby „Metropolitní síť města“, vymezujícího 
rozsah věcného břemene – služebnosti pro oprávněného, Město Ostrov, za dohodnutou 
celkovou jednorázovou úhradu ve výši stanovené konečnou smlouvou, minimálně však 
v celkové výši 500,00 Kč, plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy 
s povinným, tj. Karlovarským krajem, IČO: 708 91 168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 
Karlovy Vary – Dvory,  zastoupeným Příspěvkovou organizací Gymnázium Ostrov, p.o., 
IČO: 497 53 771, se sídlem Studentská 1205, 363 01 Ostrov. Náklady na zřízení věcného 
břemene - služebnosti, tj. vypracování GP, jednorázovou úhradu za zřízení VB plus DPH 
v platné sazbě, včetně úhrady nákladů za nákup kolku na podání návrhu na vklad břemene do 
KN ponese oprávněný. 
 
 
17. Prodeje 
17a. Prodej pozemku p. č. 79 o výměře 9.204 m2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova  
Usn. RM č. 773/16 
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 79 o výměře 9.204 m2 v k. ú. Dolní Žďár                       
u Ostrova, společnosti AGRO TRAVEL, spol. s r. o., IČO: 006 68 281, se sídlem Ostrov, 
Dolní Žďár 28, PSČ 363 01, zastoupené jednatelem Alfrédem Fajkošem, CSc., Ostrov, 
Nádražní 306, PSČ 363 01, za cenu obvyklou dle znaleckého posudku č. 3160-51/2016 ve 
výši 300.000,00 Kč, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. 
Veškeré náklady spojené s převodem, včetně daně z nabytí nemovitých věcí, uhradí kupující.   
 
 
17b. Nákup st. p. č. 1073/23 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří  
Usn. RM č. 774/16 
RM doporučuje ZM zrušit své usnesení ZM č. 22/16 ze dne 27. 1. 2016.  
 
Usn. RM č. 775/16 
RM doporučuje ZM schválit v rámci využití předkupního práva nákup pozemku st. p. č. 
1073/23 o výměře 24 m2, spolu se stavbou garáže na pozemku stojící v k. ú. Ostrov nad Ohří 
z majetku pí V. J., nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, 460 06 Liberec, do majetku Města 
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Ostrov, za cenu sjednanou ve výši 60 960 Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí spolu s ostatními 
náklady na převod, tzn. náklady na sepsání kupní smlouvy, vypracování ZP a kolku návrhu na 
vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující, tj. Město Ostrov. 
 
 
18. Rozpočtová opatření 
18a. Rozpočtové opatření č. 131/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na vývoz 
velkoobjemových kontejnerů na bioodpad 
Usn. RM č. 776/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 131/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 20 tis. Kč na jarní svoz odpadu a zvyšují se 
výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 20 tis. Kč na vývoz velkoobjemových kontejnerů na 
bioodpad. 
 
18b. Rozpočtové opatření č. 132/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na opravy 
městských bytů 
Usn. RM č. 777/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 132/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 400 tis. Kč na opravy nebytových prostor a 
zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 400 tis. Kč na opravy městských bytů. 
 
18c. Rozpočtové opatření č. 133/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na projektové 
dokumentace k opravám městských bytů 
Usn. RM č. 778/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 133/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 367 tis. Kč na řádku odstranění stavby 
bývalé stanice přírodovědců čp. 374, snižují se výdaje o 33 tis. Kč na úhradu tepla paušálem 
v neobsazených nebytových prostorech a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016  
o 400 tis. Kč na projektové dokumentace k opravám městských bytů. 
 
18d. Rozpočtové opatření č. 134/2016 – OKS – přesun finančních prostředků na platební 
výměr na penále z FÚ KK za porušení rozpočtové kázně u projektu Podpora vzdělávání ve 
školách oblasti ORP 
Usn. RM č. 779/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 134/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 78.325 Kč na řádku nespecifikovaná 
rezerva a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 78.325 Kč na platební 
výměr na penále z Finančního úřadu pro Karlovarský kraj za porušení rozpočtové kázně u 
projektu Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP. 
 
 
19. Informace starosty 
19a. Mimořádné přidělení bytu  
- bez usnesení 
 
 
20. Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
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Bc. Pavel Čekan      Pavlína Lišková 
    starosta       členka RM 


