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Město Ostrov 

Usnesení 

z 6. řádného jednání Rady města Ostrova 

konaného v řádném termínu dne 14. března 2016 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný,  

Omluven:        Mgr. Libor Bílek 

Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 

Zapsala:          Jana Škutová 

 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Návrh VPS k zajištění činnosti speciálního stavebního úřadu  

3. Schválení programových dotací a veřejnoprávních smluv dle Pravidel pro poskytování 

dotací na sport, kulturu a zájmovou činnost 

4. Mimořádné přidělení bytu 

5. PRONÁJMY 

a) Výpůjčka části p. p. č. 2503/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

b) Pronájem části nebytového prostoru na č. p. 795, ulice Hlavní třída 

6. VZ - Ostrov, Propojení ulic Jáchymovská - Smetanova - výběr zhotovitele 

7. Výběr zhotovitele na stavbu "Stavební úpravy ZUŠ Masarykova 715 Ostrov" 

8. Výběr zhotovitele na stavbu "Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Masarykova 1289, 363 

01 Ostrov 1. stupeň 1. a 2. NP" 

9. Úhrada nájemného formou investované částky na rekonstrukci NP na č. p. 1030-1031, 

ulice Brigádnická 

10. VZ - Ostrov, Zahradní ulice č.p. 374, areál Stanice mladých přírodovědců - Odstranění 

stavby - bourací práce - výběr zhotovitele 

11. Rozpočtová opatření 

12. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

13. Informace starosty 

a) Aktualizace projektové dokumentace Ostrov, 12. etapa  

b) Průzkum zájmu rodičů o umístění 2letých dětí do dětské skupiny  

14. Zprávy z komisí 

 

 

 

Účast:  
Vedoucí OKS k bodům 2 a 3 a 13b) 

Vedoucí OSVZ k bodu 4 

Vedoucí OMS k bodům 5 až 10 a 13a) 

Vedoucí OF k bodu 11 a 12 
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1.Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 233/16 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2015 

pod č. 1955/15 a 1956/15 a z roku 2016 pod č. 9/16, 49/16, 118/16, 125/16, 127/16 až 131/16, 

133/16, 134/16, 144/16, 167/16, 169/16, 170/16, 172/16 až 174/16, 176/16, 186/16, 191/16, 

192/16, 198/16 až 217/16, 231/16. 

 

 

2. Návrhy VPS k zajištění činností speciálního stavebního úřadu 

Usn. RM č. 234/16 

RM schvaluje v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, veřejnoprávní smlouvu v předloženém znění, mezi městem Ostrov a městem 

Abertamy o výkonu přenesené působnosti v oblasti činnosti speciálního stavebního úřadu dle 

ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  

v platném znění, a § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu, v platném znění, a to bezplatně, na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31. 12. 

2016. 
 

Usn. RM č. 235/16 

RM schvaluje v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, veřejnoprávní smlouvu v předloženém znění, mezi městem Ostrov a obcí Velichov 

o výkonu přenesené působnosti v oblasti činnosti speciálního stavebního úřadu dle ust. § 16 

odst. 1 a § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  

v platném znění, a § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu, v platném znění, a to bezplatně, na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31. 12. 

2016. 

 

Usn. RM č. 236/16 

RM schvaluje v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, veřejnoprávní smlouvu v předloženém znění, mezi městem Ostrov a městem 

Hroznětín o výkonu přenesené působnosti v oblasti činnosti speciálního stavebního úřadu dle 

ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  

v platném znění, a § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu, v platném znění, a to bezplatně, na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31. 12. 

2016. 

 

Usn. RM č. 237/16 

RM schvaluje v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, veřejnoprávní smlouvu v předloženém znění, mezi městem Ostrov a městem 

Jáchymov o výkonu přenesené působnosti v oblasti činnosti speciálního stavebního úřadu dle 

ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  

v platném znění, a § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu, v platném znění, a to bezplatně, na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31. 12. 

2016. 

 

 

 

 



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.  
 

3 

 

3. Schválení programových dotací a veřejnoprávních smluv dle Pravidel pro poskytování 

dotací na sport, kulturu a zájmovou činnost 

Oblast sportu – do výše 50 tis. Kč 

Usn. RM č. 238/16 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 7.000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku Karate JKA Ostrov, z. s. se sídlem Mánesova 1026, Ostrov, PSČ 363 01, IČ 1260251, 

zastoupeného panem Marcelem Šolcem.  

 

Usn. RM č. 239/16 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 10.000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

a pořádáním závodů se Sportovním klubem OB Ostrov o. s., se sídlem Lidická 1353, Ostrov, 

PSČ 363 01, IČ 49753274, zastoupeným panem Vladimírem Ječmenem.  

  

Oblast kultury a zájmových aktivit – do výše 50 tis. Kč 

Usn. RM č. 240/16 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 20.000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 

s pořádáním poznávacích zájezdů se Spolkem přátel města Ostrova, se sídlem Zámecký park 

226, Ostrov, PSČ 363 01, IČ 49751158, zastoupeným paní Zuzanou Železnou.  

 

Usn. RM č. 241/16 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 15.000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 

pořádáním akcí Nejsilnější muž Ostrova a Rockové odpoledne se spolkem Ribi z Atlantisu, se 

sídlem Horská 884, Ostrov, PSČ 363 01, IČ 26592321, zastoupeným Mgr. Liborem Bílkem. 

 

Usn. RM č. 242/16 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 40.000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 

pořádáním akcí Ostrovské varhanní jaro, Kulturní rok, Vánoce 2016 s Římskokatolickou 

farností Ostrov, se sídlem Malé nám. 25, Ostrov, PSČ 363 01, IČ 49750631, zastoupenou 

Mgr. Markem Hricem.  

 

Usn. RM č. 243/16 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 20.000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku Orbis pictus, se sídlem Seifertova 649, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 70876134, 

zastoupeného Mgr. Monikou Lesserovou.  

 

Usn. RM č. 244/16 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 35.000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku Castilla z. s., se sídlem Mořičov 11, Ostrov, PSČ 363 01, IČ 28556534, zastoupeného 

paní Evou Šimkovou.  

 

 

 



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. 245/16 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 15.000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 

s rekonstrukcí elektroinstalace klubového kolejiště se spolkem Modelářský klub SMČR  

reg. č. 33, Klub železničních modelářů Ostrov, se sídlem Školní 624, Karlovy Vary, PSČ 360 

17, IČ 73727776, zastoupeným panem Jiřím Výborným.  

 

Usn. RM č. 246/16 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 15.000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů na rekondiční 

plavání, turistické výlety, cvičení a úhradu honoráře při pořádání společenského odpoledne se 

Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR ZO Ostrov, se sídlem Kollárova 1122/3, 

Ostrov, PSČ 363 01, IČ 63552329, zastoupeným paní Františkou Meissnerovou.  

 

Usn. RM č. 247/16 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 30.000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených  

s pořádáním akcí Historický piknik a Exotická zahradní slavnost s Galerií umění Karlovy 

Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, se sídlem Goethova stezka 6, Karlovy 

Vary, PSČ 360 01, IČO 66362768, zastoupenou Mgr. Janem Samcem.  

 

Usn. RM č. 248/16 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 30.000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 

s pořádáním hudebního festivalu Ostrovský Kodrcák se zapsaným spolkem Ostrovský 

Kodrcák  z. s., se sídlem Kollárova 1267, Ostrov, PSČ 363 01, IČ 26560291, zastoupeným 

panem Pavlem Jindrou.  

 

Usn. RM č. 249/16 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 28.000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 

spořádáním akcí Koncert u příležitosti 25 let působení v Ostrově, Kytička pro maminku, 

Michaelská pouť, 21. předvánoční setkání seniorů s Oblastní charitou Ostrov, se sídlem 

Lidická 1036, Ostrov, PSČ 363 01, IČ 49753185, zastoupenou panem Mgr. Tomášem Fexou.   

 

Usn. RM č. 250/16 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 15.000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 

s pořádáním 15. ročníku hudebního festivalu Vůdštok s panem O. H.,  

nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01. 

. 

Usn. RM č. 251/16 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 5.000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 

s mezinárodními závody se spolkem Radioklub OK1KAD Ostrov nad Ohří, se sídlem 

Krušnohorská 790, Ostrov,  PSČ 363 01, IČ 66362601, zastoupeným panem Tomášem 

Kilíkem.  
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Usn. RM č. 252/16 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 20.000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených  

s pořádáním 3. ročníku závodu se spolkem Český kynologický svaz – II. ZKO č. 124, se 

sídlem Ostrovská 4, Karlovy Vary, PSČ 360 10, IČ 49754106, zastoupeným panem Martinem 

Fereznczem. 

 

Usn. RM č. 253/16 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 15.000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku Modelářský klub Ostrov, se sídlem Krušnohorská 1079/6, Ostrov, PSČ 363 01,  

IČ 49754688, zastoupeným panem Karlem Klingorou. 

  

Usn. RM č. 254/16 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 13.000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 

s pořádáním akce Tour de Kolečko s panem V. K., nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, 

Jáchymov, PSČ 362 51. 

 

Usn. RM č. 255/16 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 7.000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 

s pořádáním akce Muzikantské pozdní odpoledne s panem R. R., nar. xxxxxxxxxxx, bytem 

xxxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01. 

 

Usn. RM č. 256/16 

RM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 20.000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů na činnost 

pěveckého farního sboru Cantica s Farním sborem Českobratrské církve evangelické 

v Ostrově nad Ohří, se sídlem Jáchymovská 170, Ostrov, PSČ 363 01, IČ 63555361, 

zastoupeným panem Bobem Helekiou Ogolou. 

 

 

Oblast sportu – nad 50 tis. Kč 

Usn. RM č. 257/16 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve 

výši 217.000 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku a pořádáním závodu Běh 17. listopadu se spolkem Tělovýchovná 

jednota MDDM Ostrov, se sídlem Školní 231, Ostrov, PSČ 363 01, IČ 18229395, 

zastoupeným panem Miroslavem Faktorem. 

 

Usn. RM č. 258/16 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve 

výši 396.000 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku a pořádáním turnajů se spolkem Fotbalový klub Ostrov, se sídlem 

Vančurova 1340, Ostrov, PSČ 363 01, IČ 47699264, zastoupeným Ing. Pavlem Bursíkem. 
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Usn. RM č. 259/16 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve 

výši 140.000 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností se spolkem Sportovní klub Borek Ostrov, se sídlem U Nemocnice 898/8, 

Ostrov, PSČ 363 01, IČ 26541530, zastoupeným panem Miroslavem Křížkem. 

 

Usn. RM č. 260/16 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve 

výši 100.000 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností oddílů, pořádáním turnajů, provozem tenisové školy a náborem mládeže 

se spolkem Tělovýchovná jednota Ostrov z. s., se sídlem Studentská 1300, Ostrov, PSČ 363 

01, IČ 668508, zastoupeným panem Radimem Vrbou. 

 

Usn. RM č. 261/16 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve 

výši 70.000 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku s SKK Ostrov z. s., se sídlem Vančurova 1437, Ostrov, PSČ  

363 01, IČ 22606319, zastoupeným panem Markem Sedlmajerem. 

 

Usn. RM č. 262/16 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve 

výši 88.000 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku a účastí v soutěžích se spolkem Cykloteam Ostrov z. s., se sídlem 

Dlouhá 103, Ostrov, PSČ 363 01, IČ 66362776, zastoupeným panem Jiřím Čechmanem. 

 

Usn. RM č. 263/16 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve 

výši 172.000 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku a pořádáním závodů se spolkem HC Čerti Ostrov, se sídlem 

Vančurova 1437, Ostrov, PSČ 363 01, IČ 22875034, zastoupeným panem Vlastimilem 

Šindarem. 

 

 

Oblast kultury a zájmových aktivit – nad 50 tis. Kč 

Usn. RM č. 264/16 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve 

výši 25.000 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností a organizací zájezdů se Svazem tělesně postižených v ČR z. s., místní 

organizace Ostrov, se sídlem Lidická 1253, Ostrov, PSČ 363 01, IČ 63557746, zastoupeným 

panem Ing. Jiřím Žemličkou. 

 

Usn. RM č. 265/16 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve 

výši 80.000 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s pořádáním sportovních, kulturních a společenských akcí pro zrakově postižené se 

spolkem Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, se sídlem Krakovská 21, 

Praha 1, PSČ 110 00, IČ 65399447, zastoupeným panem Pavlem Rogaczewskim. 
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Usn. RM č. 266/16 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve 

výši 12.000 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s pořádáním akce Jarní zpívání s Gymnáziem Ostrov, příspěvková organizace, se 

sídlem Studentská 1205, Ostrov, PSČ 363 01, IČ 49753771, zastoupeným Mgr. Jaroslavem 

Šafránkem. 

 

Usn. RM č. 267/16 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve 

výši 70.000 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s organizací společenské, kulturní a ozdravné činnosti seniorů (vyjma vstupného) 

se spolkem Zájmový spolek důchodců Ostrov z. s., se sídlem Hlavní třída 795, Ostrov, PSČ 

363 01, IČ 26584450, zastoupeným panem Antonínem Majdou. 

 

Usn. RM č. 268/16 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve 

výši 40.000 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s činností spolku Stáj Prima Horseland z. s., se sídlem Vykmanov 24, Ostrov, PSČ 

363 01, IČ 22819576, zastoupeným paní Denisou Pačanovou. 

 

Usn. RM č. 269/16 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve 

výši 50.000 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů na 

rekondiční cvičení, bowling pro třetí věk a diabetiky, taneční odpoledne (vyjma vstupného) 

a akci Den pro zdraví se spolkem Územní organizace Svazu diabetiků ČR Ostrov, se sídlem 

Lidická 1036, Ostrov, PSČ 363 01, IČ 47701897, zastoupeným paní Juditou Ilkovou. 

 

Usn. RM č. 270/16 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve 

výši 40.000 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s organizací oslav 145. výročí hasičů v Ostrově se spolkem Sbor dobrovolných 

hasičů Ostrov, se sídlem Karlovarská 1342, Ostrov, PSČ 363 01, IČ 18228984, zastoupeným 

panem Milanem Kunou. 

 

Usn. RM č. 271/16 

RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí programové dotace na pořádání kulturních akcí 

obecně prospěšné společnosti Horní hrad o.p.s., se sídlem Krásný Les 1, Ostrov, PSČ 363 01, 

IČO 26355752, zastoupenou paní Mgr. Ditou Kintšnerovou. 

 

Usn. RM č. 272/16 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve 

výši 40.000 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených s projekty Netradičně a nově ve sportu i v hudbě a Den ve znamení karnevalu 

s paní J. P., nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01. 
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Individuální dotace – nad 50 tis. Kč  

Usn. RM č. 273/16 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve 

výši 50.000 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů 

spojených se zajištěním a odchytem zvířat (vyjma psů) ve zvířecím azylu v Horním Žďáru se 

spolkem Občanské sdružení „Ostrovský Macík“, se sídlem Horní Žďár 50, Ostrov, PSČ  

363 01, IČ 27006956, zastoupeným paní Hanou Šimkovou.  

 

 

4. Mimořádná přidělení bytů 

Usn. RM č. 274/16 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu zvláštního určení v Ostrově p. D. G. 

 

 

5a. Výpůjčka části p. p. č. 2503/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 275/16 

RM schvaluje výpůjčku části p. p. č. 2503/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, o výměře cca 1 m2, 

Římskokatolické farnosti Ostrov, IČ: 497 50 631, se sídlem Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov, 

za účelem umístění informačního poutače. 

 

 

5b. Pronájem části nebytového prostoru na č. p. 795, ulice Hlavní třída 

Usn. RM č. 276/16 

RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru na č. p. 795, ulice Hlavní třída v Ostrově,  

o výměře celkem 95,5 m2, paní L. K., bytem xxxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za nájemné 900,- 

Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem provozování prodejny s kojeneckým a dětským 

zbožím.  

V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a paní L. K. nebude uzavřena do 30 dnů 

ode dne doručení usnesení RM paní K., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení 

automaticky v plném rozsahu zrušeno.  

 

 

6. VZ - Ostrov, Propojení ulic Jáchymovská - Smetanova - výběr zhotovitele 

Usn. RM č. 277/16 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 

cena vyhlašuje vítězem soutěže o veřejnou zakázku na realizaci stavby "Ostrov, Propojení 

ulic Jáchymovská - Smetanova" uchazeče s nabídkou č. 14 - RF Construction s.r.o., Svobody 

520/3, 350 02 Cheb, IČ 04289455, s nabídkovou cenou 861 233,48 Kč bez DPH, tj. 1 042 

092,51 Kč vč. DPH, jako nejvýhodnějšího pro zadavatele.   

 

Usn. RM č. 278/16 

RM ukládá odboru majetkové správy provést rozpočtové opatření na zajištění chybějících 

finančních prostředků na provedení stavby "Ostrov, Propojení ulic Jáchymovská - 

Smetanova". 

 

 

7. Výběr zhotovitele na stavbu „Stavební úpravy ZUŠ Masarykova 715 Ostrov“ 

Usn. RM č. 279/16 
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RM schvaluje jako zhotovitele stavby „Stavební úpravy ZUŠ Masarykova 715 Ostrov“ firmu 

Westinstal s. r. o. Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, IČ: 02413337 za cenu 890 991,- 

Kč včetně DPH  

 

Usn. RM č. 280/16 

RM ukládá OMS zajistit finanční krytí stavby rozpočtovým opatřením. 

 

 

8. Veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Masarykova 1289, 363 01 Ostrov, 

1. stupeň 1. a 2. NP“- výběr zhotovitele 

Usn. RM č. 281/16 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 

cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Masarykova 1289, 363 01 Ostrov, 1. stupeň 1. a 2. NP“ 

uchazeči s nabídkou č. 10 firmě SATREZIDENC spol. s  r. o., Dalovická 106/19, 360 04 

Karlovy Vary s cenou 1 809 350,09 Kč bez DPH., tj. 2 189 313,61 Kč včetně DPH 21%, IČO: 

25200143 jako nejvýhodnější pro zadavatele.  

 

 

9. Úhrada nájemného formou investované částky na rekonstrukci NP na č. p. 1030-1031, ulice 

Brigádnická 

Usn. RM č. 282/16 

RM schvaluje prominutí nájemného z důvodu investované částky na rekonstrukci nebytového 

prostoru na č. p. 1030 - 1031, ulice Brigádnická v Ostrově, paní P. V., IČ: 037 76 310, bytem 

xxxxxxxxxxx, 362 32 Otovice, a to v částce 107 549,- Kč. 

 

 

10. Veřejná zakázka MR "Ostrov, Zahradní ulice čp. 374, areál Stanice mladých přírodovědců 

- Odstranění stavby - bourací práce" výběr zhotovitele 

Usn. RM č. 283/16 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 

cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 

„Ostrov, Zahradní ulice č. p. 374, areál Stanice mladých přírodovědců - Odstranění stavby - 

bourací práce“ uchazeči s nabídkou č. 15 - ABC Chomutov spol. s r.o., Škroupova 1059, 430 

01 Chomutov, IČ: 44566760 s nabídkovou cenou 440 405,- Kč bez DPH jako nejvýhodnější 

pro zadavatele. 

 

 

11. Rozpočtová opatření 

11a. Rozpočtové opatření č. 18/2016 – MP – zařazení příjmů z veřejnoprávní smlouvy o 

výkonu služby městské policie ve městě Hroznětín 

Usn. RM č. 284/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 18/2016: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 505 tis. Kč z veřejnoprávní 

smlouvy o výkonu služby městské policie s městem Hroznětín a zařazují se výdaje do 

rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 505 tis. Kč na úhradu výdajů v souvislosti s úkoly dílčí 

aktivity v oblasti prevence kriminality ve městě  Hroznětín. 
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11b. Rozpočtové opatření č. 19/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 

plotu včetně stávající podezdívky 

Usn. RM č. 285/16 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2016: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 500 tis. Kč na rekonstrukci objektu č. p. 

225 Myslivna a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 500 tis. Kč na rekonstrukci 

plotu včetně stávající podezdívky. 

 

11c. Rozpočtové opatření č. 20/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na opravu 

oplocení skateparku  

Usn. RM č. 286/16 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2016: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 14 tis. Kč na opravu a údržbu mobiliáře a 

zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 14 tis. Kč na opravu oplocení skateparku. 

 

11d. Rozpočtové opatření č. 21/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 

komunikace u statku v Dolním Žďáru  

Usn. RM č. 287/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 21/2016: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 2 mil. Kč na zateplení čp. 1323-1324 a 

zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 2 mil. Kč na rekonstrukci komunikace u 

statku v Dolním Žďáru . 

 

11e. zpočtové opatření č. 22/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na revitalizaci ulic 

Štúrova, Májová a Palackého  

Usn. RM č. 288/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 22/2016: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 1 mil. Kč na komunikaci Lidická - 

Jáchymovská včetně PD, 

- snižují se výdaje o 500 tis. Kč na herní prvky nad 40 tis. Kč, 

- snižují se výdaje o 200 tis. Kč na zateplení včetně projektové dokumentace čp. 621, 

- snižují se výdaje o 500 tis. Kč rekonstrukci objektu čp. 225 – Myslivna, 

- snižují se výdaje o 200 tis. Kč na výměnu vchodových dveří v ZŠ Májová, 

- snižují se výdaje o 266 tis. Kč na výměnu poměrových měřidel – IRTN, 

- snižují se výdaje o 334 tis. Kč na opravy a údržbu vozovek ve městě a v přilehlých 

částech  

a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 3 mil. Kč na revitalizaci ulic Štúrova, 

Májová a Palackého. 

 

11f. Rozpočtové opatření č. 23/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na regeneraci 

vnitrobloku 12. etapa - dokončení  

- bez usnesení 

 

11g. Rozpočtové opatření č. 24/2016 – OF – vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z 

účelové neinvestiční dotace na výdaje spojené s volbami za zastupitelstva obce Doupovské 

Hradiště 

Usn. RM č. 289/16 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2016: 
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Snižují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 o 18.490 Kč z účelové dotace ze 

státního rozpočtu z všeobecné pokladní správy na přípravu a konání nových voleb do 

zastupitelstva obce Doupovské Hradiště pod účelovým znakem 98074. 

 

11h. Rozpočtové opatření č. 25/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na nákup 

trojkapes na informační letáky 

Usn. RM č. 290/16 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2016: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 1.600 Kč na opravy a údržbu městského 

informačního systému a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 1.600 Kč 

na nákup trojkapes na informační letáky. 

 

11i. Rozpočtové opatření č. 26/2016 – OKS – přesun finančních prostředků na příspěvek na 

provoz pro příspěvkové organizace 

Usn. RM č. 291/16 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2016: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 41.746 Kč u nespecifikované rezervy pro 

příspěvkové organizace a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 19.388 Kč na 

příspěvek na provoz pro městskou knihovnu, zvyšují se výdaje o 4.692 Kč na příspěvek na 

provoz pro MDDM a zvyšují se výdaje o 17.666 Kč na příspěvek na provoz pro dům kultury.  

 

11j. Rozpočtové opatření č. 27/2016 – OSVZ – přesun finančních prostředků na pohoštění, na 

překladatelskou a moderátorskou činnost a na poradenské služby 

Usn. RM č. 292/16 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2016: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 21 tis. Kč na balíčky pro jubilanty a 

zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 10 tis. Kč na překladatelskou a 

moderátorskou činnost, zařazují se výdaje do rozpočtu města ve výši 6 tis. Kč na poradenské 

služby a zařazují se výdaje ve výši 5 tis. Kč na pohoštění a občerstvení.  

 

11k. Rozpočtové opatření č. 28/2016 – OŽP – přesun finančních prostředků z FRR na 

chráněná území v oblasti ochrany přírody a krajiny 

Usn. RM č. 293/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 28/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 40 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 40 tis. Kč na chráněná území 

v oblasti ochrany přírody a krajiny.  

 

11l. Rozpočtové opatření č. 29/2016 – MP – přesun finančních prostředků z FRR na rozvoj 

prevence kriminality ve školách 

Usn. RM č. 294/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 29/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 32 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 32 tis. Kč na rozvoj 

prevence kriminality ve školách.  

                 

11m. Rozpočtové opatření č. 30/2016 – OVS – přesun finančních prostředků z FRR na 

ozvučení Dvorany 

Usn. RM č. 295/16 
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RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 30/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 80 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 80 tis. Kč na ozvučení 

Dvorany.  

 

11n. Rozpočtové opatření č. 31-32/2016 – OVS – přesun finančních prostředků z FRR na 

příspěvek na provoz občerstvení v objektu MěÚ a na vybavení zasedací síně RM 

Usn. RM č. 296/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 31/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 30 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 30 tis. Kč na příspěvek 

na provoz občerstvení v objektu MěÚ.  

   

Usn. RM č. 297/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 32/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 50 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 50 tis. Kč na nákup vybavení 

zasedací síně RM.  

 

11o. Rozpočtové opatření č. 33/2016 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na 

příspěvek na provoz Staré radnice a na investiční příspěvek pro dům kultury na kamerový 

systém 

Usn. RM č. 298/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 33/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 240.800 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 140.800 Kč na příspěvek na 

provoz Staré radnice a zvyšují se výdaje o 100 tis. Kč na investiční příspěvek pro dům kultury 

na kamerový systém. 

 

11p. Rozpočtové opatření č. 34/2016 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na energie 

na provoz vývařovny a jídelen Scolarest 

Usn. RM č. 299/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 34/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 200 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 200 tis. Kč na elektrickou 

energii, teplo, vodné a stočné v jídelnách Scolarest. 

 

11q. Rozpočtové opatření č. 35/2016 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na 

příspěvek na provoz pro ZŠ Májová 

Usn. RM č. 300/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 35/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 145 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 145 tis. Kč na příspěvek na 

provoz pro ZŠ Májová. 

 

11r. Rozpočtové opatření č. 36/2016 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na 

příspěvek na provoz pro ZŠ JVM 

Usn. RM č. 301/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 36/2016: 
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Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 100 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 100 tis. Kč na příspěvek na 

provoz pro ZŠ J. V. Myslbeka. 

 

11s. Rozpočtové opatření č. 37/2016 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na analýzu 

rizik a bezpečnostní studie u příspěvkových organizací města 

Usn. RM č. 302/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 37/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 250 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 250 tis. Kč na analýzu rizik a 

bezpečnostní studie u příspěvkových organizací města. 

 

11t. Rozpočtové opatření č. 38/2016 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 

pořízení plánu odpadového hospodářství 

Usn. RM č. 303/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 38/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 70 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 70 tis. Kč na pořízení 

plánu odpadového hospodářství. 

 

11u. Rozpočtové opatření č. 39/2016 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 

odpadové hospodářství 

Usn. RM č. 304/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 39/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 2.258.435,41 Kč převodem z fondu rezerv 

a rozvoje, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 200 tis. Kč na provoz sběrného 

dvora, zvyšují se výdaje o 806.365 Kč na svoz komunálního odpadu a zvyšují se výdaje o 

1.252.070,41 Kč na svoz separovaného odpadu. 

 

11v. Rozpočtové opatření č. 40/2016 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na nákup 

herních prvků nad 40 tis. Kč 

Usn. RM č. 305/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 40/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 400 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 400 tis. Kč na nákup 

herních prvků nad 40 tis. Kč. 

 

11w. Rozpočtové opatření č. 41/2016 – ORÚP – přesun finančních prostředků z FRR a 

snížení příjmů u dotačních akcí 

Usn. RM č. 306/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 41/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 37.290 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a snižují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 37.290 tis. Kč u dotačních akcí 

realizace úspor energií na zateplení objektu čp. 1036, na zateplení MŠ Masarykova, na 

zateplení MŠ JVM, na revitalizaci vnitrobloků a na projekt Lidická ulice.     

 

11x. Rozpočtové opatření č. 42/2016 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na nákup 

spotřebního materiálu 

Usn. RM č. 307/16 
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RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 42/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 100 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 100 tis. Kč na nákup spotřebního 

materiálu. 

 

11y. Rozpočtové opatření č. 43/2016 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na 

výstavu Toskánští Habsburkové a Ostrov 

Usn. RM č. 308/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 43/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 250 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 250 tis. Kč na výstavu Toskánští 

Habsburkové a Ostrov. 

 

11z. Rozpočtové opatření č. 44/2016 – OVS – přesun finančních prostředků z FRR na 

rozšíření služby E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek 

Usn. RM č. 309/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 44/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 200 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 200 tis. Kč na rozšíření 

služby E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek. 

 

11za. Rozpočtové opatření č. 45/2016 – OVS – přesun finančních prostředků z FRR na 

mobilní informační službu platforma inCity 

Usn. RM č. 310/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 45/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 70 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 70 tis. Kč na mobilní informační 

službu platforma inCity. 

 

11zb. Rozpočtové opatření č. 46/2016 – OVS – přesun finančních prostředků z FRR na 

upgrade zálohovacího zařízení HP MSL2024 z LT04 na LT06 

Usn. RM č. 311/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 46/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 300 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 300 tis. Kč na upgrade 

zálohovacího zařízení HP MSL2024 z LT04 na LT06. 

 

11zc. Rozpočtové opatření č. 47/2016 – OKS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu MDDM 

a zvýšení výdajů na letní tábor Manětín 

Usn. RM č. 312/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 47/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 800 tis. Kč z nařízeného odvodu u 

městského domu dětí a mládeže a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 800 tis. 

Kč na vybudování nové klubovny v letním táboře Manětín. 

 

11zd. Rozpočtové opatření č. 48/2016 – OKS – navýšení příjmů z prodeje bytů a zvýšení 

výdajů na poradenské služby 

Usn. RM č. 313/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 48/2016: 
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Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 70 tis. Kč z prodeje bytů a zvyšují se 

výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 70 tis. Kč na poradenské služby . 

 

11ze. Rozpočtové opatření č. 49/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na zřízení 

věcného břemene u investiční akce rekonstrukce lávky přes Bystřici 

Usn. RM č. 314/16 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 49/2016: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 10 tis. Kč na řádku věcná břemena a 

zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 10 tis. Kč na investiční akci 

rekonstrukce lávky přes Bystřici. 

 

11zf. Rozpočtové opatření č. 50/2016 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na stavbu 

areálu složek integrovaného záchranného systému  

Usn. RM č. 315/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 50/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 7 mil. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 7 mil. Kč na stavbu areálu složek 

integrovaného záchranného systému.  

 

11zg. Rozpočtové opatření č. 51/2016 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na 

rekonstrukci objektu čp. 1202 U Nemocnice – rozšíření kapacity domova pro seniory 

Usn. RM č. 316/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 51/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 10 mil. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 10 mil. Kč na rekonstrukci 

objektu čp. 1202 U Nemocnice – rozšíření kapacity domova pro seniory. 

 

11zh. Rozpočtové opatření č. 52/2016 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na 

rekonstrukci šaten FK Ostrov v čp. 1202 

Usn. RM č. 317/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 52/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 15 mil. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 15 mil. Kč na rekonstrukci šaten 

FK Ostrov v čp. 1202. 

 

11zi. Rozpočtové opatření č. 53/2016 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na 

vybudování atletického areálu 

Usn. RM č. 318/16 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 53/2016: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 37 350 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 46 400 tis. Kč na vybudování 

atletického areálu, snižují se výdaje v rozpočtu města o 2 750 tis. Kč na stavbu nové MŠ, 

snižují se výdaje o 1 000 tis. Kč na okružní křižovatku Masarykova – Lidická, snižují se 

výdaje o 2 500 tis. Kč, snižují se výdaje o 2 500 tis. Kč na vybudování komunikace a zastávek 

na průmyslové zóně a snižují se výdaje o 300 tis. Kč na chodník v Horním Žďáru. 

 

11zj. Rozpočtové opatření č. 54/2016 – OKS – ZŠ J. V. Myslbeka - účelový příspěvek 

z rozpočtu Karlovarského kraje pro získání odborné kvalifikace učitelů ZŠ  

Usn. RM č. 319/16 
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RM schvaluje rozpočtové opatření č. 54/2016: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 12.500 Kč z účelového příspěvku 

z rozpočtu Karlovarského kraje pro získání odborné kvalifikace učitelů základních škol pod 

účelovým znakem 1099 pro Základní školu J. V. Myslbeka a zařazují se výdaje do rozpočtu 

města pro rok 2016 ve výši 12.500 Kč na příspěvek pro Základní školu Josefa Václava 

Myslbeka a Mateřskou školu Ostrov.  

 

 

12. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

Usn. RM č. 320/16 

RM neschvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na výměnu nevyhovujícího 

kotle na tuhá paliva s ručním podáváním za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje ve výši 

41.250,- Kč s panem L. S., nar. xxxxxxxxxxx a panem M. Ch., nar. xxxxxxxxxxx, oba bytem 

xxxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 

 

 

13.Informace starosty 

13a. Aktualizace projektové dokumentace Ostrov, 12. etapa  

Usn. RM č. 321/16 

RM souhlasí s uzavřením objednávky na aktualizaci projektové dokumentace Ostrov, 12. 

etapa se společností BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 01 Ostrov, za nabídkovou cenu 

301.209,00 Kč vč. DPH.  

 

13b. Výsledky průzkumu zájmu rodičů o umístění 2letých dětí do dětské skupiny  

Usn. RM č. 322/16 

RM bere na vědomí výsledky průzkumu zájmu rodičů o umístění 2letých dětí do dětské 

skupiny s připomínkami uvedenými v zápise. 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 

      starosta            místostarosta 


