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Město Ostrov 
Usnesení 

z 2. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 18. ledna 2016 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek 
Omluven:       Milan Matějka 
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Jana Škutová 
 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Veřejné zakázky malého rozsahu 
3. Založení Dopravního podniku Ostrov s.r.o. 
4. Mimořádná přidělení bytů 
5. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
6. Stanoviska ve věci výplaty doplatku na bydlení 
7. VZ malého rozsahu "DK Ostrov - vedení účetnictví příspěvkové organizace"  
8. Schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje – Odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu aktivit v cestovním ruchu v roce 
2016  

9. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu poskytování dotací z rozpočtu 
Karlovarského kraje – Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na 
podporu kulturních aktivit v roce 2016 

10. Přijetí daru historického porcelánu 
11. Souhlas s užitím znaku města 
12. Schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města na 

rok 2016 a použití znaku města 
13. Schválení účasti v Programu prevence kriminality na rok 2016 
14. Zpráva o činnosti MP Ostrov za rok 2015 
15. PRONÁJMY 

a) Pronájem části p. p. č. 629/3 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 
b) Pronájem st. p. č. 1074/12 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
c) Pronájem st. p. č. 951/19 včetně stavby garáže v k.ú. Ostrov nad Ohří 

16. PRODEJE 
a) Prodej části p. p. č. 2671/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Prodej p. p. č. 1006/3 o výměře 888 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
c) Prodej částí pozemku p. p. č. 224/336 a části pozemku 224/475 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
d) Nákup st. p. č. 209 spolu se stavbou objektu č.p. 48 na Starém náměstí v k. ú. Ostrov 

nad Ohří 
17. Usnesení z dopravní komise ze dne 14. 12. 2015 
18. Smluvní úhrady za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů od 1. 1. 2015 v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, § 17odst. 6) 
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19. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Atletický areál, Ostrov“ 
20. Schválení podání žádosti o dotaci na realizaci úspor energie na projekt „Zateplení objektu 

ZUŠ Masarykova 715, Ostrov“ 
21. Schválení podání žádosti o dotaci na realizaci úspor energie na projekt „Zateplení objektu 

ZUŠ Masarykova 1195, Ostrov“ 
22. Schválení podání žádosti o dotaci na realizaci úspor energie na projekt „Zateplení objektu 

ZŠ Myslbekova, Ostrov“ 
23. Vydání Změny č. 1 Územního plánu Ostrov 
24. Rozpočtová opatření 
25. Rozpis rozpočtu města Ostrov na rok 2016 – na vědomí 
26. Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2016 
27. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro rok 2016 
28. Úprava odměn neuvolněných členů ZM 

a) Odměna neuvolněných členů ZM 
b) Odměna neuvolněného místostarosty 

29. Pozvánka na ZM 27.01.2016 
30. Informace starosty 
31. Zprávy z komisí 
 
 
 
Účast:  
Vedoucí ODS k bodu 3 
Vedoucí OSVZ k bodům 4 až 6 
Vedoucí OKS k bodům 7 až 12 
Velitel MP k bodům 13 a 14 
Vedoucí OMS k bodům 15 až 18 
Vedoucí ORÚP k bodům 19 až 23 
Vedoucí OF k bodům 24 až 27 
TAJ k bodům 28 a 29 
 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 16/16 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2010 
pod č. 813/10, z roku 2015 pod č. 1292/15, 1782/15 až 1784/15, 1852/15, 1853/15, 1856/15, 
1914/15, 1919/15, 1920/15, 1925/15 až 1944/15, 1946/15 až 1952/15 a z roku 2016 pod č. 
1/16 až 3/16, 5/16 až 8/16 a 14/16. 
 
 
2. Veřejné zakázky malého rozsahu 
- bez usnesení 
 
 
3. Založení Dopravního podniku Ostrov s.r.o.  
Usn. RM č. 17/16 
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RM doporučuje ZM schválit Dohodu o společném záměru společně založit společnost  
s ručením omezeným za účelem zajišťování dopravní obslužnosti města Ostrov o okolních 
obcí dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 18/16 
RM doporučuje ZM pověřit starostu města Bc. Pavla Čekana podpisem Dohody o společném 
záměru. 
 
Usn. RM č. 19/16 
RM doporučuje ZM schválit Společenskou smlouvu obchodní společnosti Dopravní podnik 
Ostrov s.r.o. dle předloženého návrhu včetně prvního jednatele pana Milana Matějku. 
 
Usn. RM č. 20/16 
RM doporučuje ZM pověřit starostu města Bc. Pavla Čekana podpisem Společenské smlouvy 
obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrov s.r.o. 
 
Usn. RM č. 21/16 
RM doporučuje ZM na základě zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, §84, odst. 2, 
písm. f, delegovat zástupcem města Ostrov na valnou hromadu pro období Obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrov s.r.o. pana Bc. Pavla Čekana.  
 
Usn. RM č. 22/16 
RM doporučuje ZM na základě zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, §84, odst. 2, 
písm. g, navrhnout do dozorčí rady Obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrov s.r.o. za 
město Ostrov pana Ladislava Jiskru, pana Petra Kalouska, pana/paní .................., pana/paní 
.............. 
 
 
4. Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č. 23/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. L. N. 
 
Usn. RM č. 24/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 3+1 nebo 4+1 v Ostrově  
p. R. H. 
 
Usn. RM č. 25/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí V. D. 
 
Usn. RM č. 26/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí R. D. 
 
Usn. RM č. 27/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v Ostrově p. D. I. 
 
Usn. RM č. 28/16 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v pův. č. p. 1377 na Jáchymovské ul.  
v Ostrově pí A. P. 
 



xxxxxxxxx Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb. 

přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Ostrov.  
 

4 
 

Usn. RM č. 29/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením jiného bytu v Ostrově manželům P. F. K. a F. F. 
 
 
Usn. RM č. 30/16 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/12 o velikosti 1+kk pro p. P. S. - na 
dobu od 1. 1. 2016  do 31. 3. 2016. 
 
 
5. Přidělení, podnájmy, přechody a směny bytů - v období od 1. 12. 2015 do 11. 1. 2016   
- bez usnesení 
 
 
6. Stanoviska ve věci výplaty doplatku na bydlení 
Usn. RM č. 31/16 
RM nesouhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní V. Š., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Na Příkopě 
1336, Ing. Tomáš Vydra, IČ 03983315. 
 
Usn. RM č. 32/16 
RM nesouhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana V. Š., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Na Příkopě 
1336, Ing. Tomáš Vydra, IČ 03983315. 
 
Usn. RM č. 33/16 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana R. R., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Dukelských hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 34/16 
RM nesouhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana J. O., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 35/16 
RM nesouhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana R. L., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 36/16 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana A. P., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Májová 
718, Evžen Páloš, IČ: 11613254. 
 
Usn. RM č. 37/16 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana M. O., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Májová 
718, Evžen Páloš, IČ: 11613254. 
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Usn. RM č. 38/16 
RM nesouhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana D. N., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Májová 
718, Evžen Páloš, IČ: 11613254. 
 
Usn. RM č. 39/16 
RM nesouhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana V. H., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ubytovna SALUT, 
Štúrova 1274, Ostrov, SALUT Karlovy Vary spol. s r. o., IČ: 61774286. 
 
 
7. VZ malého rozsahu "DK Ostrov - vedení účetnictví příspěvkové organizace" 
Usn. RM č. 40/16 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle předloženého návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou 
zakázku "DK Ostrov - vedení účetnictví příspěvkové organizace" uchazeči s nabídkou č. 1 - 
Společnost fyzických osob: Účetnictví Boudová Kazatel, Dr. Davida Bechera 23, 360 01 
Karlovy Vary, IČ: 66375118 s nabídkovou cenou 1 560 000,00 Kč bez DPH jako 
nejvýhodnějšího pro zadavatele.   
 
8. Schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje – Odboru kultury, 
památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu aktivit v cestovním ruchu v roce 
2016  
Usn. RM č. 41/16 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje – Odboru kultury, 
památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu aktivit v cestovním ruchu v roce 
2016 – tisk propagačních materiálů – v předloženém znění. 
 
 
9. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 
kraje – Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu kulturních 
aktivit v roce 2016 
Usn. RM č. 42/16 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 
Karlovarského kraje – Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na 
podporu kulturních aktivit v roce 2016 – na realizaci výstavy „Toskánští Habsburkové  
a ostrovské panství 1808 – 1918“ – propagace výstavy, výroba výběrového katalogu  
k výstavě – v předloženém znění. 
 
 
10. Přijetí daru historického porcelánu 
Usn. RM č. 43/16 
RM schvaluje přijetí daru 88 ks historického porcelánu z produkce bývalé ostrovské 
porcelánky Pfeiffer & Löwenstein od Spolku přátel města Ostrova na základě Dodatku č. 11     
k darovací smlouvě reg. č. 310 – 99 – 12 – 15. 
 
 
11. Souhlas s použitím znaku města 
Usn. RM č. 44/16 
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RM schvaluje použití znaku města Ostrova panu P. H. do obrazové přílohy vědecké publikace 
Klíč ke znakům měst České republiky, jež bude vydána v rámci ediční řady Moravské zemské 
knihovny v Brně. 
 
12. Schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města na 
rok 2016 a použití znaku města 
Usn. RM č. 45/16 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na 
rok 2016 se společností Autobusy Karlovy Vary, a. s., Cyklodoprava se sídlem Sportovní 
578/4, Karlovy Vary - Drahovice, PSČ 360 01, IČ 25332473, zastoupenou Ing. Zdeňkem 
Suchanem, na zajištění provozu cyklodopravy v roce 2016 v rámci projektu CykloEGRENSIS 
ve výši 10 tis. Kč  v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 46/16 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na 
rok 2016 s příspěvkovou organizací Gymnázium Ostrov, se sídlem Studentská 1205, Ostrov,  
PSČ 363 01, IČ 49753771, zastoupenou Mgr. Jaroslavem Šafránkem, na úhradu části nákladů 
spojených s účastí studentů na Pražském studentském summitu, na přeshraniční spolupráci se 
školami ve Spolkové republice Německo a na slavnostní ukončení školního roku – 
Gymnaziáles ve výši 50 tis. Kč v předloženém znění.  
 
Usn. RM č. 47/16 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na 
rok 2016 se společností Horní hrad o.p.s., se sídlem hrad a zámek Horní Hrad 1, Krásný Les, 
Ostrov, PSČ 363 01, IČ 26355752, zastoupenou Mgr. Ditou Kinštnerovou, na rekonstrukční 
práce v objektu vstupní brány, v jihovýchodním, středním, západním a severním paláci a na 
opravy hradebních zdí ve výši 50 tis. Kč v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 48/16 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na 
rok 2016 s organizací Misslareuth 1990. Mitte Europa e.V., se sídlem nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad 494/43, Cheb, PSČ 350 02, IČ 68780451, zastoupeným panem Tomášem 
Kábrtem, na zajištění uměleckého vystoupení v Ostrově v rámci Festivalu uprostřed Evropy – 
Mitte Europa ve výši 42 tis. Kč v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 49/16 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na 
rok 2016 s Tělovýchovnou jednotou Městského domu dětí a mládeže Ostrov, se sídlem Školní 
231, Ostrov, PSČ 363 01, IČ 18229395, zastoupenou panem Miroslavem Faktorem, na 
zajištění atletického závodu Ostrovská míle ve výši 20 tis. Kč v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 50/16 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na 
rok 2016 s Fotbalovým klubem Ostrov, se sídlem Vančurova 1340, Ostrov, PSČ 363 01, IČ 
47699264, zastoupeným Ing. Pavlem Bursíkem, na zajištění akce Den plný fotbalu ve výši  
40 tis. Kč v předloženém znění. 
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Usn. RM č. 51/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu města na rok 2016 s Rodinným centrem Ostrůvek, z. s., se sídlem Lidická 1036, 
Ostrov, PSČ 363 01, IČ 26630729, zastoupeným paní Pavlínou Liškovou, na provoz centra  
a Vítání miminek ve výši 90 tis. Kč v předloženém znění.  
 
Usn. RM č. 52/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu města na rok 2016 se společností X-Team BaNo Karlovy Vary, o.s., se sídlem 5. 
května 89/36, Karlovy Vary - Drahovice, PSČ 360 01, IČ 27048438, zastoupenou panem 
Janem Novákem, na triatlonový závod X Terra ve výši 250 tis. Kč v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 53/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu města na rok 2016 se sdružením Dendis music, o.s., se sídlem Lidická 1212, 
Ostrov, PSČ 363 01, IČ 26672316, zastoupeným panem Josefem Balákem, na hudební 
rockové festivaly a uspořádání závodů ve skateparku ve výši 88 tis. Kč v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 54/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu města na rok 2016 se společností Müller Production, s. r. o., se sídlem Na valech 
45/32, Praha 6, PSČ 160 00, IČ 26425181, zastoupenou panem Martinem Müllerem, na 
uspořádání 3 koncertů v rámci Ostrovského kulturního léta 2016 ve výši 500 tis. Kč 
v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 55/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu města na rok 2016 se společností První Krušnohorská, o.p.s., se sídlem Boží Dar 
223, Boží Dar, PSČ 362 62, IČ 02429497, zastoupenou panem Janem Novákem, na provoz, 
úpravu a zimní údržbu lyžařských běžeckých tras ve výši 100 tis. Kč v předloženém znění.  
 
Usn. RM č. 56/16 
RM schvaluje v souladu s Pravidly na podporu sportovních, kulturních a zájmových aktivit  
a dle individuálních žádostí použití znaku města všem organizacím a jednotlivcům, s nimiž 
bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016.  
 
 
13. Schválení účasti v Programu prevence kriminality na rok 2016 a pověření starosty města 
podáním žádosti o účelovou dotaci v dílčích projektech 
Usn. RM č. 57/16 
RM schvaluje účast v Programu prevence kriminality na rok 2016 a pověřuje starostu města 
podáním žádosti. 
 
 
14. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2015 
Usn. RM č. 58/16 
RM doporučuje ZM schválit zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2015. 
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15. Pronájmy 
15a. Pronájem části p. p. č. 629/3 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 
Usn. RM č. 59/16 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 629/3 o výměře cca 5 m2 
v k. ú. Horní Žďár u Ostrova, za cenu 100,- Kč/m2/rok, s F. N., IČ 41665945, xxxxxxxxxx, 
363 01 Ostrov, pro účely vystavování prodávaných jízdních kol a koloběžek. 
 
15b. Pronájem st. p. č. 1074/12 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 60/16 
RM schvaluje pronájem st. p. č. 1074/12 o výměře 25 m2 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov 
nad Ohří, panu P. L., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za nájemné 500,-Kč/měsíc, na dobu 
neurčitou. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem P. 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.  
 
15c. Pronájem st. p. č. 951/19 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 61/16 
RM schvaluje pronájem st. p. č. 951/19 o výměře 23 m2 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov 
nad Ohří, panu M. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za nájemné 500,-Kč/měsíc, na 
dobu neurčitou. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem M. K. nebude uzavřena do 30 
dnů ode dne doručení usnesení RM panu K., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 
usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 
 
 
16. Prodeje 
16a. Prodej části p. p. č. 2671/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 62/16 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2671/1 o výměře 198 m2 k. ú. Ostrov nad 
Ohří, manželům R. a M. L., xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem plus případná DPH plus veškeré náklady spojené s prodejem. 
 
16b. Prodej p. p. č. 1006/3 o výměře 888 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
Usn. RM č. 63/16 
RM doporučuje ZM  schválit prodej části p. p. č. 1006 oddělené jako p. p. č. 1006/3 o výměře 
888 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, Karlovarskému kraji, IČ: 70891168, se sídlem Závodní 
353/88, 360 06 Karlovy Vary, zastoupenému příspěvkovou organizací, Zdravotnická 
záchranná služba Karlovarského kraje, p. o., IČ: 00574660, Závodní 390/98C, 360 06 
Karlovy Vary, za cenu obvyklou 650 Kč/m2, stanovenou znaleckým posudkem plus DPH 
v zákonné výši. Veškeré náklady spojené s převodem, včetně daně z nabytí nemovitých věcí, 
uhradí kupující.   
 
16c. Prodej částí pozemku p. p. č. 224/336 a části pozemku 224/475 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 64/16 
RM doporučuje ZM zrušit jeho usnesení č. 204/07 ze dne 8. 11. 2007. 
 
Usn. RM č. 65/16 
RM doporučuje ZM zrušit jeho usnesení č. 35/08 ze dne 24. 1. 2008. 
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Usn. RM č. 66/16 
RM doporučuje ZM schválit prodej částí pozemku p. p. č. 224/336 o celkové výměře cca 544 
m2 a části pozemku p. p. č. 224/475 o výměře cca 329 m2, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, 
společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál k. s., IČ 468 82 324, se sídlem č. p. 176, 
357 35 Vintířov, za účelem dostavby dvou bytových domů, za 400,- Kč/m2 plus DPH 
v zákonné výši. 
 
16d. Nákup st. p. č. 209 spolu se stavbou objektu č. p. 48 na Starém náměstí v k. ú. Ostrov 
nad Ohří  
Usn. RM č. 67/16 
RM doporučuje ZM schválit nákup st. p. č. 209 o výměře 551  m2 spolu se stavbou objektu  
č. p. 48 v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku pana B. M., nar. xxxxxxxxxx a paní H. M., nar. 
xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxx, 360 05 Karlovy Vary – Rybáře, za cenu sjednanou v 
celkové výši 3 990 000 Kč, sníženou o veškeré náklady kupujícího spojené s převodem. Daň 
z nabytí nemovitých věcí uhradí prodávající.  
 
 
17. Usnesení z dopravní komise ze dne 14.12.2015 
Usn. RM č. 68/16 
RM souhlasí s návrhem nerealizovat další parkovací místa pro ZTP na parkovišti mezi 
Družební a prodejnou PENNY MARKET v ulici Krušnohorská, neboť před prodejnou 
PENNY MARKET jsou v současnosti vyhrazena parkovací místa pro ZTP v souladu 
s legislativou. 
 
Usn. RM č. 69/16 
RM souhlasí s návrhem prověřit, zda počet stávajících parkovacích míst pro osoby se ZTP, 
umístěných kolem Mírového náměstí, odpovídá počtům stanoveným vyhláškou č. 398/2009 
Sb.  
 
Usn. RM č. 70/16 
RM souhlasí s osazením 2 ks zpomalovacích prahů do ulice Klínovecká, za účelem snížení 
rychlosti projíždějících vozidel na požadovaných 30 km/h a se změnou stávajícího 
zmenšeného formátu DZ IP 26a (zóna s dopravním omezením) za zvětšený. 
 
Usn. RM č. 71/16 
RM souhlasí s tím, že nebudou vyhrazena parkovací místa pro potřeby MŠ Masarykova 1195. 
Pro účely provádění oprav, či jiných návštěv ve školce lze využít zpevněné plochy před 
školkou, případně uvnitř areálu školky. Současné časové omezení parkování na parkovišti 
před školkou bylo realizováno právě s ohledem na potřeby školky (dovoz a odvoz dětí do 
školky), tak, aby parkoviště nebylo blokováno vozidly z okolní zástavby.   
 
Usn. RM č. 72/16 
RM souhlasí s tím, aby bezpečnost chodců v oblasti křižovatky Masarykova - Májová byla 
řešena v rámci projektu Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého, kde se předpokládá 
realizace od roku 2016.  
 
Usn. RM č. 73/16 
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RM souhlasí s tím, aby průjezdnost před vchody obytných domů v Horské ulici řešila 
Městská policie Ostrov, do jejíž kompetence tento problém spadá. 
 
Usn. RM č. 74/16 
RM souhlasí s realizovanou přeložkou cyklotrasy 2198 (přes Staré náměstí v Ostrově). 
 
Usn. RM č. 75/16 
RM souhlasí s osazením dopravního zrcadla na křižovatce ulic Masarykova – Severní pro 
zvýšení bezpečnosti silničního provozu z důvodu nevyhovujících rozhledů. 
 
Usn. RM č. 76/16 
RM souhlasí s osazením dopravního zrcadla na výjezdu z obytné zóny za „stometrákem“ do 
ulice Luční pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu (nevyhovující rozhledy). 
 
 
18. Smluvní úhrady za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů od 1. 1. 2015 v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, § 17odst. 6) 
Usn. RM č. 77/16 
RM bere na vědomí, že se pro rok 2016 výše smluvní úhrady za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro 
uživatele tohoto systému nemění. 
 
 
19. Návrh na schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Atletický areál, Ostrov“ 
Usn. RM č. 78/16 
RM doporučuje ZM schválit projekt „Atletický areál, Ostrov“ ve smyslu předloženého 
návrhu. 
 
Usn. RM č. 79/16 
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci v rámci Programu 133510, Podpora 
materiálně technické základny sportu, Subtitul 133512: Podpora materiálně technické 
základny sportovních organizací na projekt „Atletický areál, Ostrov“, jehož celkové 
předpokládané výdaje, k nimž se město zavazuje zajistit spolufinancování, činí 
56 214 446,20 Kč. 
 
Usn. RM č. 80/16 
RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Atletický areál, Ostrov“ pro 
podání žádosti o dotaci a zajistit finanční prostředky v rozpočtu města na realizaci projektu 
v případě získání dotace na tento projekt. 
 
Usn. RM č. 81/16 
RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých 
dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci z Programu 133510, Podpora 
materiálně technické základny sportu, Subtitul 133512: Podpora materiálně technické 
základny sportovních organizací na projekt „Atletický areál, Ostrov“ a podpisem všech 
dokumentů souvisejících s realizací projektu. 
 
Usn. RM č. 82/16 
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RM doporučuje ZM schválit zplnomocnění starosty města k jednání s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy v rámci projektu „Atletický areál, Ostrov“. 
 
 
20. Návrh na schválení podání žádosti o dotaci na realizaci úspor energie na projekt 
„Zateplení objektu ZUŠ Masarykova 715, Ostrov“ 
Usn. RM č. 83/16 
RM doporučuje ZM schválit projekt „Zateplení objektu ZUŠ Masarykova 715, Ostrov“ ve 
smyslu předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 84/16 
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci v rámci 19. výzvy Operačního programu 
životní prostředí, Prioritní osa 5, Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných 
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie a v rámci 2. výzvy programu Zelená 
úsporám pro budovy veřejného sektoru na projekt „Zateplení objektu ZUŠ Masarykova 715, 
Ostrov“, jehož celkové předpokládané výdaje, k nimž se město zavazuje zajistit 
spolufinancování, činí 4 985 999,36 Kč. Dotace může být čerpána pouze z jednoho dotačního 
titulu. 
 
Usn. RM č. 85/16 
RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Zateplení objektu ZUŠ 
Masarykova 715, Ostrov“ pro podání žádosti o dotaci a zajistit finanční prostředky v rozpočtu 
města na realizaci projektu v případě získání dotace na tento projekt. 
 
Usn. RM č. 86/16 
RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých 
dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci z 19. výzvy Operačního 
programu životní prostředí, Prioritní osa 5, Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost 
veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie z 2. výzvy programu Zelená 
úsporám pro budovy veřejného sektoru na projekt „Zateplení objektu ZUŠ Masarykova 715, 
Ostrov“ a podpisem všech dokumentů souvisejících s realizací projektu. 
 
Usn. RM č. 87/16 
RM doporučuje ZM schválit zplnomocnění starosty města k jednání se Státním fondem 
životního prostředí v rámci projektu „Zateplení objektu ZUŠ Masarykova 715, Ostrov“. 
 
 
21. Návrh na schválení podání žádosti o dotaci na realizaci úspor energie na projekt 
„Zateplení objektu ZUŠ Masarykova 1195, Ostrov“ 
Usn. RM č. 88/16 
RM doporučuje ZM schválit projekt „Zateplení objektu ZUŠ Masarykova 1195, Ostrov“ ve 
smyslu předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 89/16 
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci v rámci 19. výzvy Operačního programu 
životní prostředí, Prioritní osa 5, Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných 
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie a v rámci 2. výzvy programu Zelená 
úsporám pro budovy veřejného sektoru na projekt „Zateplení objektu ZUŠ Masarykova 1195, 
Ostrov“, jehož celkové předpokládané výdaje, k nimž se město zavazuje zajistit 
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spolufinancování, činí 3 075 211,02 Kč. Dotace může být čerpána pouze z jednoho dotačního 
titulu. 
 
 
 
Usn. RM č. 90/16 
RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Zateplení objektu ZUŠ 
Masarykova 1195, Ostrov“ pro podání žádosti o dotaci a zajistit finanční prostředky 
v rozpočtu města na realizaci projektu v případě získání dotace na tento projekt. 
 
Usn. RM č. 91/16 
RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých 
dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci z 19. výzvy Operačního 
programu životní prostředí, Prioritní osa 5, Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost 
veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie a z 2. výzvy programu Zelená 
úsporám pro budovy veřejného sektoru na projekt „Zateplení objektu ZUŠ Masarykova 1195, 
Ostrov“ a podpisem všech dokumentů souvisejících s realizací projektu. 
 
Usn. RM č. 92/16 
RM doporučuje ZM schválit zplnomocnění starosty města k jednání se Státním fondem 
životního prostředí v rámci projektu „Zateplení objektu ZUŠ Masarykova 1195, Ostrov“. 
 
 
22. Návrh na schválení podání žádosti o dotaci na realizaci úspor energie na projekt 
„Zateplení objektu ZŠ Myslbekova, Ostrov“ 
Usn. RM č. 93/16 
RM doporučuje ZM schválit projekt „Zateplení objektu ZŠ Myslbekova, Ostrov“ ve smyslu 
předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 94/16 
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci v rámci 19. výzvy Operačního programu 
životní prostředí, Prioritní osa 5, Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných 
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie a v rámci 2. výzvy programu Zelená 
úsporám pro budovy veřejného sektoru na projekt „Zateplení objektu ZŠ Myslbekova, 
Ostrov“, jehož celkové předpokládané výdaje, k nimž se město zavazuje zajistit 
spolufinancování, činí … Kč (v současné době je zpracováván rozpočet, a proto není 
uvedena částka výše nákladů). Dotace může být čerpána pouze z jednoho dotačního titulu.  

 
Usn. RM č. 95/16 
RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Zateplení objektu ZŠ Myslbekova, 
Ostrov“ pro podání žádosti o dotaci a zajistit finanční prostředky v rozpočtu města na 
realizaci projektu v případě získání dotace na tento projekt. 
 
Usn. RM č. 96/16 
RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých 
dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci z 19. výzvy Operačního 
programu životní prostředí, Prioritní osa 5, Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost 
veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie a z 2. výzvy programu Zelená 
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úsporám pro budovy veřejného sektoru na projekt „Zateplení objektu ZŠ Myslbekova, 
Ostrov“ a podpisem všech dokumentů souvisejících s realizací projektu. 
 
 
 
Usn. RM č. 97/16 
RM doporučuje ZM schválit zplnomocnění starosty města k jednání se Státním fondem 
životního prostředí v rámci projektu „Zateplení objektu ZŠ Myslbekova, Ostrov“. 
 
 
23. Vydání Změny č. 1 Územního plánu Ostrov  
Usn. RM č. 98/16 
RM doporučuje ZM vydat Změnu č. 1 Územního plánu Ostrov, týkající se dvou lokalit. 
Lokalita A):  Rozšíření Průmyslové zóny Ostrov jižně od stávajícího území s funkčním 

využitím průmyslové výroby  
Lokalita B):   Vypuštění veřejné zeleně vymezené na soukromých pozemcích fy. REZOS 

s.r.o. nad hotelem Subterra v k.ú. Horní Žďár u Ostrova a její zařazení do ploch 
bydlení. 

Usn. RM č. 9916 
RM ukládá odboru RÚP předložit materiál týkající se vydání Změny č.1 Územního plánu 
Ostrov Zastupitelstvu města. 
 
 
24. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
24a. Rozpočtové opatření č. 1/2016 – OF – rozpis globální dotace ze státního rozpočtu na 
výkon státní správy 
Usn. RM č. 100/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 u odboru finančního o 366.150 Kč v rámci 
souhrnného dotačního vztahu ze státního rozpočtu na výkon státní správy, zvyšují se výdaje v 
rozpočtu města pro rok 2016 u odboru kancelář starosty o 120 tis. Kč na dohody o provedení 
práce nebo činnosti, zvyšují se výdaje o 150 tis. Kč na personální audit a zařazují se výdaje u 
odboru finančního ve výši 96.150 Kč na vytvoření nespecifikované rezervy pro potřeby 
města.   
 
24b. Rozpočtové opatření č. 2/2016 – OI – přesun finančních prostředků na metropolitní síť – 
optické kabely 
Usn. RM č. 101/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 u odboru investic o 1 mil. Kč na výstavbu 
zahradního altánu v exteriéru školního atria v ZŠ Masarykova a zařazují se výdaje 
do rozpočtu města pro rok 2016  u odboru investic ve výši 1 mil. Kč na metropolitní síť – 
optické kabely. 
 
24c. Rozpočtové opatření č. 3/2016 – OI – přesun finančních prostředků na odvětrání 
zastupitelského sálu a chlazení technické místnosti 
Usn. RM č. 102/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3/2016: 
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Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 u odboru investic o 1,7 mil. Kč na chodník 
v Horním Žďáru a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 u odboru investic o 1,7 
mil. Kč na odvětrání zastupitelského sálu a chlazení technické místnosti. 
 
24d. Rozpočtové opatření č. 4/2016 – OI – přesun finančních prostředků na zateplení objektu 
MDDM  
Usn. RM č. 103/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 u odboru investic o 650 tis. Kč na výstavbu 
nové MŠ Masarykova a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 u odboru investic 
ve výši 650 tis. Kč na zateplení objektu MDDM.  
 
24e. Rozpočtové opatření č. 5/2016 – OI – přesun finančních prostředků na zateplení jeviště 
v domě kultury 
Usn. RM č. 104/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 5/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 u odboru investic o 1,6 mil. Kč na výstavbu 
nové MŠ Masarykova a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 u odboru investic 
ve výši 1,6 mil. Kč na zateplení jeviště v domě kultury.  
 
24f. Rozpočtové opatření č. 6/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na rozšíření sítě 
pro kabelovou televizi 
Usn. RM č. 105/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 u odboru majetkové správy o 202 tis. Kč na 
opravu a údržbu veřejného osvětlení a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 u 
odboru majetkové správy ve výši 202 tis. Kč na rozšíření sítě pro kabelovou televizi.  
 
24g. Rozpočtové opatření č. 7/2016 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z Úřadu práce na 
vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce 
Usn. RM č. 106/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 429.000 Kč z účelového příspěvku 
z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce pod účelovým 
znakem 13013 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 429.000 Kč na 
mzdové náklady na zaměstnance, včetně pojistného a náhrady platu v době nemoci pod 
účelovým znakem 13013. 
 
24h. Rozpočtové opatření č. 8/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na nákup č. p. 48 
Usn. RM č. 107/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 8/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 u odboru majetkové správy o 3 mil. Kč na 
rekonstrukci ulic a řešení parkování Štúrova, Palackého, Májová a zvyšují se výdaje  
v rozpočtu města pro rok 2016 u odboru majetkové správy ve výši 3 mil. Kč na nákup č. p. 
48.  
 
24i. Konkretizace rozpočtového opatření č. 260/2015 - OF - zařazení transferů, změna u 
přijatých a poskytnutých transferů a závazných ukazatelů dle zákona č. 250/2000 Sb.  
Usn. RM č. 108/16 
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RM schvaluje, v návaznosti na své usnesení č. 1926/15 ze dne 21. 12. 2015 k rozpočtovému 
opatření č. 260/2015, konkrétní rozpočtové změny u dotačních projektů spolufinancovaných z 
fondů Evropské unie, státního rozpočtu, přijatých a poskytnutých transferů a závazných 
ukazatelů podle předložené informace. 
 
 
25. Rozpis rozpočtu města na rok 2016  
Usn. RM č. 109/16 
RM bere na vědomí rozpis rozpočtu města na rok 2016 v předloženém znění, kde celkové 
příjmy města činí 382 412 tis. Kč a celkové výdaje města činí 382 412 tis. Kč. 
 
Usn. RM č. 110/16 
RM ukládá odboru finančnímu zpracovat rozpis rozpočtu na rok 2016 pro jednotlivé odbory 
MěÚ a pro Městskou policii Ostrov.  
 
 
 
26. Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2016 
Usn. RM č. 111/16 
RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na vybudování 
bytu k vlastnímu bydlení z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě  Ostrov  pro 
rok 2016 ve výši 150 tis. Kč s paní Š. F., nar. xxxxxxxxxx, bytem ul. xxxxxxxxxx, 360 01 
Karlovy Vary v předloženém znění. 
 
 
27. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro rok 2016 
Usn. RM č. 112/16 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na pořízení projektové 
dokumentace pro realizaci oprav bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2016 ve výši 
50.000,- Kč se Společenstvím vlastníků jednotek domu č. p. 940, 941, 942 ulice Májová 363 
01  Ostrov v předloženém znění. 
 
 
28a. Úprava odměn neuvolněných členů ZM 
Usn. RM č. 113/16 
RM doporučuje ZM schválit dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a s ním 
souvisejícím nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, v platném znění, s účinností od 1. 2. 2016 výši měsíčních odměn dle 
předloženého návrhu. 
 
28b. Úprava odměny neuvolněného místostarosty 
Usn. RM č. 114/16 
RM doporučuje ZM schválit dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a s ním 
souvisejícím nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, v platném znění, s účinností od 1. 2. 2016 měsíční odměnu neuvolněného 
místostarosty ve výši 25.750,- Kč. 
 
 
29. Pozvánka na ZM 27.01.2016 
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Usn. RM č. 115/16 
RM schvaluje program jednání ZM konaného dne 27.01.2016 v tomto znění: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Založení Dopravního podniku Ostrov s.r.o.  
3. Úprava odměn neuvolněných členů ZM 

a) Odměna neuvolněných členů ZM 
b) Odměna neuvolněného místostarosty 

4. Schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu 
města na rok 2016 

5. Rezignace na členství ve Finančním výboru  
6. Rozpočtová opatření  
7. Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 

2016 
8. Bezúplatné nabytí staveb garáží 
9. Nákup st. p. č. 1073/23 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří  
10. Nákup st. p. č. 209 spolu se stavbou objektu č. p. 48 na Starém náměstí 

v k. ú. Ostrov nad Ohří 
11. Prodej p. p. č. 1006/3 o výměře 888 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
12. Prodej částí pozemku p. p. č. 224/336 a části pozemku 224/475 v k. ú. Ostrov nad 

Ohří 
13. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Atletický areál, Ostrov“ 
14. Schválení podání žádosti o dotaci na realizaci úspor energie na projekt „Zateplení 

objektu ZUŠ Masarykova 715, Ostrov“ 
15. Schválení podání žádosti o dotaci na realizaci úspor energie na projekt „Zateplení 

objektu ZUŠ Masarykova 1195, Ostrov“ 
16. Schválení podání žádosti o dotaci na realizaci úspor energie na projekt „Zateplení 

objektu ZŠ Myslbekova, Ostrov“ 
17. Vydání Změny č.1 Územního plánu Ostrov 
18. Zpráva o činnosti MP Ostrov za rok 2015 
19. Informace starosty, dotazy členů ZM 

 
 
30.Informace starosty 
- bez usnesení 
 
31.Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 
      starosta            místostarosta 


