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Město Ostrov 
Usnesení 

z 11. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 23. května 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,  

Mgr. Libor Bílek 
Omluven:         
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Jana Škutová 
 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Program podpory a rozvoje sociálních služeb 
3. Mimořádná přidělení bytů 
4. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
5. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 
6. Dotace na Letní dětský tábor 2016 - veřejnoprávní smlouva 
7. Darovací smlouva v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje 
8. Rozpočtová opatření 
9. Plnění rozpočtu města za 1. Q 2016 
10. Pohledávky OF k 30. 4. 2016 
11. Návrh VPS k zajištění činnosti speciálního stavebního úřadu 
12. Souhlas s použitím znaku města 
13. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací 
14. Jmenování ředitele MŠ Halasova  
15. Žádost MŠ Palackého o souhlas se zapojením MŠ do projektu MŠMT - šablony pro MŠ a 

ZŠ 
16. Žádost MDDM o přesun finančních prostředků z RF do IF k posílení zdrojů na opravy r. 

2016 
17. Žádost MŠ Krušnohorská o přesun finančních prostředků z RF do IF, nařízený odvod z IF 

do rozpočtu města 
18. Žádost MŠ Masarykova o prominutí odvodu  
19. Veřejná zakázka malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby „Ostrov, Školní ulice - 

Úprava dopravního přístupu v předpolí hřiště u MDDM“ – vyhlášení vítěze 
20. PRONÁJMY 

a) Pronájem části pozemku p. č. 500/16 v k. ú. Ostrov nad Ohří na Městském tržišti „U 
Lékárny“ 

b) Výpůjčka částí p. p. č. 28, 29, 30, 31 a 37 v k. ú. Hluboký – rekonstrukce mostu ev. č.  
221 28-3 Hluboký - KSÚS Karlovarského kraje  

c) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 423 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova – 
Rekonstrukce místní komunikace - odvodnění  

d) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2058/26 v k. ú. Ostrov nad Ohří  – 
optický kabel pro výrobní areál KE OSTROV- ELEKTRIK    
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21. PRODEJE 
a) Nákup části pozemku p. č. 1700/3 o výměře 131 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
b) Prodej pozemku p. č. 2352/6 o výměře 425 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
c) Nákup st. p. č. 1017 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 

22. Výběr zhotovitele na stavbu "Úprava napojení vytápění ZŠ Myslbekova 996, 363 01 
Ostrov" 

23. Usnesení z dopravní komise ze dne 04. 05. 2016 
24. Informace starosty 

a) Stanoviska města k doplatku na bydlení  
b) Ukončení smlouvy na poskytování služeb MHD  
c) Ostrov, Průmyslová zóna – Autobusové zastávky – dodavatel  
d) Výpůjčka částí zábradlí na pozemku p. č.  2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří, pro 

umístění reklamních bannerů na akci XTRI OSTROV 
25. Zprávy z komisí 
 
 
 
Účast: 
Vedoucí OSVZ k bodům 2 až 7 a 24a) 
Vedoucí OF k bodům 8 až 10 
Vedoucí OKS k bodu 11 až 18 
Vedoucí OI k bodu 19 a 24c) 
Vedoucí OMS k bodům 20 až 23 
Vedoucí ODS k bodu 24b) 
 
 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 522/16 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 
pod č. 183/16, 184/16, 187/16, 218/16, 250/16, 255/16, 278/16, 354/16, 355/16, 357/16 až 
359/16, 386/16, 387/16, 411/16, 416/16 až 427/16, 437/16, 439/16, 446/16, 449/16, 453/16, 
465/16 až 467/16, 501/16, 513/16, 518/16 a 519/16. 
 
 
2. Program podpory a rozvoje sociálních služeb 
Usn. RM č. 523/16 
RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Ostrov – 
program podpory a rozvoje sociálních služeb.  
 
 
3. Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č. 524/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí V. V. 
 
Usn. RM č. 525/16 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+1 v Ostrově p. J. C. 
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Usn. RM č. 526/16 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v původní č. p. 1377 na Jáchymovské ul. 
v Ostrově pí H. R. 
 
Usn. RM č. 527/16 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v původní č. p. 1377 na Jáchymovské ul. 
v Ostrově pí D.H. 
 
Usn. RM č. 528/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. J. Š. 
 
Usn. RM č. 529/16 
RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu v ul. Odborů č. p. 612/11 o velikosti 1+kk pro p. 
M. K. - na dobu od 1. 6. 2016  do 30. 11. 2016. 
 
Usn. RM č. 530/16 
RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu v ul. Odborů č. p. 612/22 o velikosti 3+kk pro 
manžele R. a N. V. - na dobu od 1. 6. 2016  do 31. 5. 2017. 
 
Usn. RM č. 531/16 
RM souhlasí s přidělením bytu zvláštního určení v ul. Odborů 619/1 v Ostrově pí J. V. 
 
 
4. Přidělení, podnájmy, přechody a směny bytů - v období od 19. 4. 2016 do 16. 5. 2016      
- bez usnesení 
 
 
5. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy   
Usn. RM č. 532/16 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2016 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 
Ostrov pro zdravotně postižené děti pro D. K., zastoupeného paní J. K. ve výši 5.000 Kč. 
 
 
6. Dotace na Letní dětský tábor 2016 - veřejnoprávní smlouva  
Usn. RM č. 533/16 
RM doporučuje ZM schválit individuální dotaci z rozpočtu města Ostrov pro organizaci 
Člověk v tísni, o. p. s. na projekt Letní dětský tábor 2016 v rámci prevence sociálně 
patologických jevů ve výši 11 tis. Kč. 
 
Usn. RM č. 534/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu města Ostrova s organizací Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, 
regionální pobočka Blahoslavova 2/18, 360 09  Karlovy Vary, IČ: 25755277, zastoupenou 
Janem Němečkem, na základě plné moci, na projekt Letní dětský tábor 2016 ve výši 11 tis. 
Kč, v předloženém znění. 
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7. Darovací smlouva v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje   
Usn. RM č. 535/16 
RM schvaluje přijetí daru – vybavení bytu č. B3 na čp. 141, Klášterní ul. Ostrov dle přiložené 
darovací smlouvy. 
 
 
8. Rozpočtová opatření 
8a. Rozpočtové opatření č. 80/2016 – ORÚP – navýšení příjmů z prodeje bytů a zvýšení 
výdajů na předprojektovou přípravu rekonstrukce hotelu Myslivna a vybudování hotelového 
minipivovaru 
Usn. RM č. 536/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 80/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 1.000 tis. Kč z prodeje bytů a zvyšují se 
výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 1.000 tis. Kč na předprojektovou přípravu 
rekonstrukce hotelu Myslivna a vybudování hotelového minipivovaru. 
            
8b. Rozpočtové opatření č. 81/2016 – ORÚP – navýšení příjmů z uhrazených nákladů 
spojených s převodem bytů a zvýšení výdajů na předprojektovou přípravu rekonstrukce č. p. 
48 
Usn. RM č. 537/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 81/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 500 tis. Kč z uhrazených nákladů 
spojených s převodem bytů a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 500 tis. Kč 
na předprojektovou přípravu rekonstrukce č. p. 48. 
 
8c. Rozpočtové opatření č. 82/2016 – ORÚP – přesun finančních prostředků na aktualizace 
územních studií Květnová a Horní Žďár, terminál na Mírovém náměstí a na odstavné plochy 
pro kamiony a autobusy 
Usn. RM č. 538/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 82/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 1.000 tis. Kč u nově pořizovaných změn 
územního plánu a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 1.000 tis. Kč na 
aktualizace územních studií Květnová a Horní Žďár, terminál na Mírovém náměstí a na 
odstavné plochy pro kamiony a autobusy. 
 
8d. Rozpočtové opatření č. 83/2016 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na 
příspěvek pro ZUŠ na mzdy pedagogů na vzdělávání seniorů 
Usn. RM č. 539/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 83/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 121.440 Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 121.440 Kč na příspěvek 
na provoz pro ZUŠ. 
 
8e. Rozpočtové opatření č. 84/2016 – OKS – neinvestiční dotace z KÚKK pro ZŠ Májová na 
pořádání krajských soutěží 
Usn. RM č. 540/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 84/2016: 
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Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 2.500 Kč z účelové 
dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na finále okresního kola v přehazované smíšených 
družstev 1. – 5. tříd pro ZŠ Májová Ostrov pod účelovým znakem 1005. 
 
8f. Rozpočtové opatření č. 85/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na zřízení věcného 
břemene u investiční akce metropolitní síť města Ostrov – optické kabely 
Usn. RM č. 541/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 85/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 10 tis. Kč na řádku věcná břemena a 
zvyšují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 o 10 tis. Kč na investiční akci metropolitní 
síť města Ostrov – optické kabely. 
 
8g. Rozpočtové opatření č. 86/2016 – OKS – přesun finančních prostředků na vyplacené 
příspěvky organizacím a spolkům 
Usn. RM č. 542/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 86/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 12 tis. Kč na příspěvky na činnost 
organizací v oblasti kultury a zájmových činností a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro 
rok 2016 ve výši 12 tis. Kč na příspěvek pro cizí příspěvkové organizace na činnost v oblasti 
kultury a zájmových činností. 
 
8h. Rozpočtové opatření č. 87/2016 – OKS – neinvestiční dotace z KÚKK pro DK Ostrov na 
48. dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana, na zámecké divadlo a na studentský 
Majáles  
Usn. RM č. 543/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 87/2016: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 130 tis. Kč z účelové 
dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na 48. Dětský filmový a televizní festival Oty 
Hofmana pod účelovým znakem 3006, zařazují se příjmy a výdaje ve výši 10 tis. Kč na 
zámecké divadlo a zařazují se příjmy a výdaje ve výši 50 tis. Kč na studentský Majáles pod 
účelovým znakem 3013. 
 
8i. Rozpočtové opatření č. 88/2016 – OSVZ - zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV 
na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - 
právní ochrany dětí v roce 2016   
Usn. RM č. 544/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 88/2016: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 2.100 tis. Kč 
z neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností 
vykonávaných v oblasti sociálně - právní ochrany dětí v roce 2016 pod účelovým znakem 
13011, zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 5.832,14 Kč na úhradu 
nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - právní  
ochrany dětí pod účelovým znakem 13011 – doplatek z roku 2015 a zvyšují se výdaje 
v rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 5.832,14 Kč jako nespecifikovaná rezerva.  
 
8j. Rozpočtové opatření č. 89/2016 – OKS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu MŠ 
Krušnohorská a zařazení výdajů na opravu chodníku v MŠ Krušnohorská 
Usn. RM č. 545/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 89/2016: 
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Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 180 tis. Kč z nařízeného odvodu u MŠ 
Krušnohorská a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výš 180 tis. Kč na 
opravu chodníku v MŠ Krušnohorská. 
 
8k. Rozpočtové opatření č. 90/2016 – OKS – neinvestiční dotace z KÚKK pro město Ostrov 
na tisk propagačních materiálů  
Usn. RM č. 546/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 90/2016: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 30 tis. Kč z účelové 
dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na tisk propagačních materiálů pod účelovým znakem 
3070. 
 
8l. Rozpočtové opatření č. 91/2016 – OKS – neinvestiční dotace z KÚKK pro město Ostrov 
na realizaci výstavy Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808 – 1918 
Usn. RM č. 547/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 91/2016: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 30 tis. Kč z účelové 
dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci výstavy Toskánští Habsburkové a 
ostrovské panství 1808 – 1918 pod účelovým znakem 3070. 
 
8m. Rozpočtové opatření č. 92/2016 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškození výtahu v č. p. 620 ulice Odborů 
Usn. RM č. 548/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 92/2016: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 168.250 Kč  z přijatého pojistného 
plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 168.250 Kč na údržbu a opravu 
bytů.  
 
8n. Rozpočtové opatření č. 93/2016 – OMS – navýšení příjmů z prodeje bytů a zvýšení 
výdajů na realizaci květinové výsadby 
Usn. RM č. 549/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 93/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 1.100 tis. Kč z prodeje bytů a zvyšují se 
výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 1.100 tis. Kč na realizaci květinové výsadby. 
 
8o. Rozpočtové opatření č. 94/2016 – OF – navýšení příjmů z prodeje bytů a vytvoření 
nespecifikované rezervy 
Usn. RM č. 550/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 94/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 1.700 tis. Kč z uhrazených nákladů 
spojených s převodem bytů, zvyšují se příjmy o 6.500 tis. Kč z prodeje bytů a zařazují se 
výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 8.200 tis. Kč na vytvoření nespecifikované 
rezervy pro další potřeby města. 
 
8p. Rozpočtové opatření č. 95/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na příspěvek na 
provoz pro ZŠ JVM na terénní úpravy a odvodnění na zahradě 
Usn. RM č. 551/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 95/2016: 
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Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 130 tis. Kč na opravy a údržbu v ZŠ J. V. 
Myslbeka a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 130 tis. Kč na příspěvek na 
provoz pro ZŠ JVM na terénní úpravy a odvodnění na zahradě. 
 
8q. Rozpočtové opatření č. 96/2016 – OSVZ – přesun finančních prostředků na projekt Letní 
tábor 2016 pro organizaci Člověk v tísni, o.p.s. 
Usn. RM č. 552/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 96/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 11 tis. Kč na prevenci sociálně 
patologických jevů a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 11 tis. Kč na projekt 
Letní tábor 2016 pro organizaci Člověk v tísni, o.p.s. 
 
8s. Rozpočtové opatření č. 98/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na vyúčtování 
zúčtovatelných záloh za byty a nebytové prostory za rok 2015 
Usn. RM č. 553/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 98/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 6.300 tis. Kč z nespecifikované rezervy a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 6.300 tis. Kč na vyúčtování 
zúčtovatelných záloh za byty a nebytové prostory za rok 2015. 
 
8t. Rozpočtové opatření č. 99/2016 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
odcizení pamětní desky a poškození skladu 
Usn. RM č. 554/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 99/2016: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 52.856 Kč  z přijatého pojistného 
plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 52.856 Kč u nespecifikované 
rezervy.  
 
8u. Rozpočtové opatření č. 100/2016 – OŽP - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 
zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře za IV. čtvrtletí 2015 
Usn. RM č. 555/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 100/2016: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 12.200 Kč z účelové neinvestiční 
dotace z Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře pod účelovým 
znakem 29008 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 12.200 Kč na 
úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za období IV. čtvrtletí 2015 pod 
účelovým znakem 29008. 
 
8v. Rozpočtové opatření č. 101/2016 – OKS – přesun finančních prostředků na dotaci pro 
Krajskou hospodářskou komoru Karlovarského kraje na podporu polytechnického vzdělávání 
Usn. RM č. 556/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 101/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 36.300 Kč z rezervy na poskytování 
individuálních dotací a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 36.300 Kč 
na dotaci pro Krajskou hospodářskou komoru Karlovarského kraje na podporu 
polytechnického vzdělávání. 
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8w. Rozpočtové opatření č. 102/2016 – OKS – ZŠ Májová - vyúčtování a vrácení 
nevyčerpané části dotace na výuku jazyků z operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost  
Usn. RM č. 557/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 102/2016: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 53,50 Kč z přijaté vratky účelové 
neinvestiční dotace od ZŠ Májová na akci výuka jazyků pod účelovým znakem 33058 a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 výši 53,50 Kč na odvod nevyčerpané 
dotace od ZŠ Májová z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost pod 
účelovým znakem 33058. 
 
8x. Rozpočtové opatření č. 103/2016 – OKS – ZŠ JVM - vyúčtování a vrácení nevyčerpané 
části dotace na zvyšování kvality ve vzdělávání z operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost  
Usn. RM č. 558/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 103/2016: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 84.479,90 Kč z přijaté vratky 
účelové neinvestiční dotace od ZŠ JVM na zvyšování kvality ve vzdělávání pod účelovým 
znakem 33058 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 84.479,90 Kč na 
odvod nevyčerpané dotace od ZŠ JVM z operačního programu vzdělávání pro 
konkurenceschopnost pod účelovým znakem 33058. 
 
8y. Rozpočtová opatření č. 104/2016 a 110/2016 – OI – přesun finančních prostředků na 
parkoviště zadní Lidická a na autobusové zastávky na průmyslové zóně 
Usn. RM č. 559/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 104/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 9.000 tis. Kč na rekonstrukci čp. 1202 U 
Nemocnice - rozšíření kapacity domova pro seniory a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro 
rok 2016 o 9.000 tis. Kč na parkoviště zadní Lidická - 2. etapa. 
 
Usn. RM č. 560/16         
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 110/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 1.000 tis. Kč na rekonstrukci čp. 1202 U 
Nemocnice - rozšíření kapacity domova pro seniory, snižují se výdaje o 1.500 tis. Kč na 
komunikace a veřejné osvětlení na průmyslové zóně a zařazují se výdaje do rozpočtu města 
pro rok 2016 ve výši 2.500 tis. Kč na autobusové zastávky na průmyslové zóně. 
 
8z. Rozpočtové opatření č. 105/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na opravu otopné 
soustavy v MŠ Krušnohorská 
Usn. RM č. 561/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 105/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 236 tis. Kč na opravu otopné soustavy 
v MŠ Palackého a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 236 tis. Kč na opravu 
otopné soustavy v MŠ Krušnohorská. 
 
8za. Rozpočtové opatření č. 106/2016 – OKS – přesun finančních prostředků na televizní 
reklamu v TV Šlágr při akci Léto s muzikou 
Usn. RM č. 562/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 106/2016: 
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Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 121 tis. Kč z nespecifikované rezervy a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 121 tis. Kč na televizní reklamu 
v TV Šlágr při akci Léto s muzikou. 
 
8zb. Rozpočtové opatření č. 107/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na revitalizaci 
ulic Štúrova, Májová, Palackého 
Usn. RM č. 563/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 107/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 3.000 tis. Kč na zateplení včetně 
projektové dokumentace čp. 621 a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 3.000 
tis. Kč na revitalizaci ulic Štúrova, Májová, Palackého. 
 
8zc. Rozpočtové opatření č. 108/2016 a 109/2016 – OI – přesun finančních prostředků na 
rekonstrukci zámku a pohledové zdi 
Usn. RM č. 564/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 108/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 800 tis. Kč na rekonstrukci objektu čp. 
1202 U Nemocnice – rozšíření kapacity domova pro seniory a zvyšují se výdaje v rozpočtu 
města pro rok 2016 o 800 tis. Kč na rekonstrukci zámku. 
       
Usn. RM č. 565/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 109/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 200 tis. Kč na rekonstrukci objektu čp. 
1202 U Nemocnice – rozšíření kapacity domova pro seniory a zařazují se výdaje do rozpočtu 
města pro rok 2016 ve výši 200 tis. Kč na rekonstrukci Pohledové zdi.  
 
 
9. Plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí 2016 
Usn. RM č. 566/16 
RM bere na vědomí plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí roku 2016, kdy celkové příjmy města 
včetně financování činily 111.483 tis. Kč a celkové výdaje města činily 70.320 tis. Kč. Rozdíl 
mezi příjmy a výdaji je 41.163 tis. Kč.  
 
 
10. Řešení pohledávek k 30.4.2016 
- bez usnesení 
 
 
11. Návrh VPS k zajištění činnosti speciálního stavebního úřadu 
Usn. RM č. 567/16 
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 Potůčky  
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. 7. 2016 do 31. 12. 
2016. 
 
12. bod vyřazen z jednání 
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13. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací 
- bez usnesení 
 
 
14. Jmenování ředitele MŠ Halasova 
Usn. RM č. 568/16 
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje Bc. J. N. na pracovní místo ředitelky 
příspěvkové organizace Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary s účinností 
od 1. září 2016. 
 
 
15. Žádost  MŠ Palackého o souhlas se zapojením MŠ do projektu MŠMT- šablony pro MŠ a 
ZŠ 
Usn. RM č. 569/16 
RM  souhlasí se zapojením  Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary  do 
projektu v rámci avizované výzvy  MŠMT č. 02-16-022 k „Podpoře mateřských a základních 
škol formou projektů zjednodušeného vykazování-šablony pro MŠ a ZŠ“. 
 
 
16. Žádost  MDDM   o  přesun  finančních  prostředků  z  RF do IF, k posílení zdrojů na 
opravy   v  r. 2016 
Usn. RM č. 570/16 
RM souhlasí s posílením investičního fondu Městského domu dětí a mládeže, Školní 231, 
Ostrov, okres Karlovy Vary převedením částky 191 081,00 Kč z rezervního fondu, a to 
v souladu s § 30 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Usn. RM č. 571/16 
RM souhlasí s použitím investičního fondu  na posílení zdrojů  ve výši 191 081,00 Kč, které 
budou určeny na financování údržby a oprav Městského domu dětí a mládeže, Školní 231, 
Ostrov, okres Karlovy Vary  dle § 31 odst. 2, písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
17. Žádost MŠ Krušnohorská o přesun finančních prostředků z RF do IF, nařízený odvod z IF 
do rozpočtu města  
Usn. RM č. 572/16 
RM souhlasí s posílením investičního fondu Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres 
Karlovy Vary  převedením  180 000,00 Kč z rezervního fondu na základě § 30 odst. 4  zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Usn. RM č. 573/16 
RM ukládá provést odvod částky 180 000,00 Kč z investičního fondu organizace Mateřská 
škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary do rozpočtu města dle § 28 odst. 6 písm. 
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b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Usn. RM č. 574/16 
RM souhlasí se změnou investičního plánu Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres 
Karlovy Vary dle předloženého návrhu.  
 
 
18. Žádost MŠ Masarykova o prominutí odvodu 
Usn. RM č. 575/16 
RM schvaluje z důvodu zamezení tvrdosti zákona Mateřské škole Ostrov, Masarykova 1195, 
okres Karlovy Vary prominutí odvodu finančních prostředků ve výši 5 000,00 Kč za porušení 
rozpočtové kázně při neoprávněném čerpání peněz z provozních prostředků mateřské školy na 
nákup  interaktivního  dotykového projektoru.  
 
 
19. Veřejná zakázka malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby „Ostrov, Školní ulice – 
Úprava dopravního přístupu v předpolí hřiště u MDDM“ – vyhlášení vítěze 
Usn. RM č. 576/16 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek schvaluje výběr nejvhodnější 
nabídky a přiděluje realizaci stavby „Ostrov, Školní ulice – Úprava dopravního přístupu 
v předpolí hřiště u MDDM“ uchazeči RF Construction s.r.o., Svobody 520/3, 350 02 Cheb za 
nabídkovou cenu 308 909,34 Kč bez 21% DPH. 
 
 
20. Pronájmy 
20a. Pronájem části pozemku p. č. 500/16 v k. ú. Ostrov nad Ohří na Městském tržišti „U 
Lékárny“ 
- bez usnesení 

 
20b. Výpůjčka částí p. p. č. 28, 29. 30, 31 a 37 v k. ú. Hluboký – rekonstrukce mostu ev. č. 
221 28-3 Hluboký – KSÚS Karlovarského kraje  
Usn. RM č. 577/16 
RM schvaluje výpůjčku částí p. p. č. 28 o výměře 10,27 m2, p. p. č. 29 o výměře 22,49 m2, 
p. p. č. 30 o výměře 16,68 m2, p. p. č. 31 o výměře 60,72 m2 a p. p. č. 37 o výměře 11,09 m2 
v k. ú. Hluboký, příspěvkové organizaci, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 
p. o., se sídlem Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04, IČO: 709 47 023, za účelem 
realizace stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 221 28 – 3 Hluboký“, na dobu ode dne předání 
staveniště zhotoviteli do 31. 12. 2025 s možností ukončení výpůjčky dnem nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí stavby. 
 
20c. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 423 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova – 
Rekonstrukce místní komunikace - odvodnění  
Usn. RM č. 578/16 
RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem umístění, 
provozování, údržby a opravy části komunikace a žlabem pro odvedení dešťových vod 
(skluzem do místního potoka) na p. p. č. 423 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, dle GP konečného 
zaměření stavby „Ostrov, Dolní Žďár, Rekonstrukce místní komunikace “, vymezujícího 
rozsah věcného břemene – služebnosti po dobu životnosti stavby pro oprávněného, Město 
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Ostrov, za dohodnutou celkovou jednorázovou úhradu ve výši 70,00 Kč/m2 výměry břemene, 
minimálně však 500,00 Kč, plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné 
smlouvy s povinným, tj. společností Povodí Ohře, s.p., IČ: 708 89 988, se sídlem Chomutov, 
Bezručova 4219, PSČ 430 03. Náklady na zřízení věcného břemene - služebnosti, tj. 
vypracování GP, jednorázovou úhradu za zřízení VB výši dle skutečné výměry břemene, 
náhradu nákladů povinného spojených s uzavřením smlouvy ve výši 500,00 Kč plus DPH 
v platné sazbě, včetně úhrady nákladů za nákup kolku na podání návrhu na vklad břemene do 
KN ponese oprávněný. 
 
20d. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2058/26 v k. ú. Ostrov nad Ohří  – 
optický kabel pro výrobní areál KE OSTROV- ELEKTRIK    
Usn. RM č. 579/16 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě za účelem uložení, 
provozování, údržby a opravy zařízení podzemního vedení komunikační sítě, dle GP 
konečného zaměření stavby „11010-054722_0580/14 PZ Ostrov, hala KE Ostrov_OK“, 
vymezujícího rozsah věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2058/26 v k. ú. Ostrov nad 
Ohří pro oprávněného, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za dohodnutou 
celkovou jednorázovou náhradu ve výši 100,00 Kč za každý započatý metr čtvereční 
budoucího povinného pozemku zatížených zařízením komunikačního vedení, 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, vkladu do KN, včetně zaplacení 
náhrad povinnému (obtíženému), ponese oprávněný. 
 
 
21. Prodeje 
21a. Nákup části pozemku  p.  č. 1700/3 o výměře 131 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
Usn. RM č. 580/16 
RM doporučuje ZM schválit nákup části pozemku p. č. 1700/3 dle geometrického plánu  
č. 1835-65/2016 oddělovaného jako pozemek p.  č. 1700/8 o výměře 131 m2 v k.  ú. Ostrov 
nad Ohří, od společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. IČO 49789228, se sídlem 
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí, za cenu stanovenou znaleckým posudkem  
č. 3153-44/2016 ve výši 36 010,00 Kč plus případné DPH v zákonné výši. Veškeré náklady 
spojené s převodem, včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.   
 
21b. Prodej pozemku p.  č.  2352/6 o výměře 425 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
Usn. RM č. 581/16 
RM doporučuje ZM  schválit prodej pozemku  p.  č.  2352/6 o výměře 425 m2 v k. ú. Ostrov 
nad Ohří, panu V. K., trvale bytem xxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za cenu dle znaleckého posudku 
č. 3155-46/2016 ve výši 105 460,00 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.   
 
21c. Nákup st. p. č. 1017 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří   
Usn. RM č. 582/16 
RM doporučuje ZM schválit nákup pozemku st. p. č. 1017 o výměře 19 m2, spolu se stavbou 
garáže na pozemku stojící v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku p. J. P., bytem xxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, do majetku Města Ostrov, za kupní cenu sjednanou ve výši 51 000,00 Kč. Veškeré 
náklady spojené s prodejem, včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující, tj. Město 
Ostrov. 
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22. Veřejná zakázka „Úprava napojení vytápění ZŠ Myslbekova 996“- výběr zhotovitele 
Usn. RM č. 583/16 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 
„Úprava napojení vytápění ZŠ Myslbekova 996“ uchazeči s nabídkou č. 5. firmě Eurotherm–
KV s. r. o., Fričova 172/29, 360 04 Karlovy Vary, IČ: 26395622 za cenu 928 205,00 Kč bez 
DPH, tj. 1 123 128,05 Kč včetně DPH 21%, jako nejvýhodnější pro zadavatele.  
 
 
23. Usnesení z dopravní komise ze dne 04.05.2016 
Usn. RM č. 584/16 
RM souhlasí s návrhem nezokruhovat dopravu před č. p. 853-855 v ulici U Nemocnice.  
 
Usn. RM č. 585/16 
RM souhlasí s návrhem umožnit cyklistům v jednosměrných ulicích Lidická a „zadní“ 
Klínovecká jízdu v protisměru. RM zároveň souhlasí s návrhem neumožnit cyklistům jízdu 
Bezručovou ulicí v protisměru z důvodu oboustranného parkování vozidel (možnost kolizních 
situací).   
 
Usn. RM č. 586/16 
RM souhlasí s návrhem nezkracovat úsek zákazu zastavení v Jáchymovské ulici (ve směru od 
křižovatky s ulicí Hroznětínská) z důvodu bezpečnosti silničního provozu. 
 
Usn. RM č. 587/16 
RM souhlasí s návrhem nezavádět obousměrný provoz, případně neotáčet stávající směr jízdy 
vozidel v obytné zóně, spojující ulice U Nemocnice s Májovou.  
 
Usn. RM č. 588/16 
RM bere na vědomí předloženou Analýzu parkovišť v oblasti Mírového náměstí. 
 
Usn. RM č. 589/16 
RM souhlasí s umístěním zpomalovacích prahů k zajištění dodržování maximální rychlosti, 
stanovené v obytné zóně mezi ulicemi Májová – Hlavní. 
 
Usn. RM č. 590/16 
RM souhlasí s návrhem  nevyznačovat parkovací místa na východní straně domu č. p. 847-8 
v ulici Horská. 
 
Usn. RM č. 591/16 
RM souhlasí s návrhem nepřijímat jakákoliv opatření k snižování nejvyšší povolené rychlosti 
v ulici Krušnohorská.  
 
Usn. RM č. 592/16 
RM ukládá odboru majetkové správy zpracovat analýzu parkovišť ZTP v ulici Masarykova v 
úseku Hlavní – Májová. 
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24.Informace starosty 
24a. Stanoviska města k doplatku na bydlení  
Usn. RM č. 593/16 
RM ruší své usnesení č. 127/2016 ze dne 25. 4. 2016. 
 
Usn. RM č. 594/16 
RM pověřuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Ostrov, aby za město 
Ostrov vydával Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Karlových Varech stanoviska k doplatku 
na bydlení dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 S., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
24b. Ukončení smlouvy na poskytování služeb MHD 
Usn. RM č. 595/16 
RM schvaluje ukončení smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
reg. číslo 136-15-05-25 ze dne 25. 5. 2015, se společností AD Ligneta regionalbus, s.r.o., se 
sídlem Severní 872/15, Karlovy Vary, PSČ 360 05, dohodou ke dni 26. 6. 2016. 
 
24c. Ostrov, Průmyslová zóna – Autobusové zastávky - dodavatel 
Usn. RM č. 596/16 
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a přiděluje realizaci stavby „Ostrov, Průmyslová 
zóna – Autobusové zastávky“ uchazeči Hippmann s.r.o., Hlavní třída 675, 363 01 Ostrov za 
nabídkovou cenu 1 698 165,00 Kč bez DPH. 
 
24d. Výpůjčka částí zábradlí na pozemku p. č.  2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří, pro umístění 
reklamních bannerů na akci XTRI OSTROV 
Usn. RM č. 597/16 
RM schvaluje výpůjčku částí zábradlí na pozemku p. č. 2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří, pro 
umístění reklamního banneru o celkové výměře 3 x 1 m s upoutávkou na připravovanou akci 
XTRI OSTROV, u které je Město Ostrov generálním partnerem, společnosti X-Team BaNo 
Karlovy Vary, o. s., 5. května 89/36, 360 01 Karlovy Vary – Drahovice, IČ: 27048438, 
zastoupený: panem Janem Novákem, statutárním zástupcem, na dobu od 24. 5. 2016 do 11. 6. 
2016. 
 
 
25.Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 
      starosta            místostarosta 


