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Město Ostrov 

Usnesení 

z 15. řádné schůze Rady města Ostrova 

konané v řádném termínu dne 11. července 2016 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti RM A.2.17 

 

 

Členové RM: 

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

Mgr. Libor Bílek 

Omluven:        

Zastupující tajemnice:   Mgr. Lucie Mildorfová 

Zapsala:          Jana Škutová 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění  

3. Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby  

4. Informace o výsledku kontroly přidělených dotací na podporu bydlení za období  

1999 – 2015 

5. Prodej majetku nepatrné hodnoty po zemřelé 

6. Žádost ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ o výjimku z počtu žáků ve třídách 

7. Úprava platového výměru ředitele ZŠ JVM a MŠ – v listinné podobě 

8. Žádost ZŠ JVM a MŠ Ostrov o souhlas s použitím RF a úpravu investičního plánu na  

r. 2016 

9. Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s čerpáním nákladů na reprezentaci školy. 

10. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti – veřejnoprávní smlouvy 

11. Rozpočtová opatření 

12. PRONÁJMY 

a) Ukončení výpůjční smlouvy na výpůjčku pozemku p. č. 726/2, k. ú.Mořičov dohodou  

b) Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. st. 1846, k. ú. Ostrov nad Ohří 

dohodou 

c) Pronájem pozemku p. č. st. 1846, k. ú. Ostrov nad Ohří 

d) Výpůjčka části zábradlí na p.p.č. 2898/3 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

e) Pronájem nebytového prostoru na č.p. 1101, ulice Krušnohorská 

f) Pronájem části zábradlí na p.p.č. 2898/3 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

13. Veřejná zakázka MR „Oprava střechy – objekt č. p. 710 – 711 („Brigádník“), Ostrov“ –  

       výběr zhotovitele 

14. Ostrov, U Nemocnice 1202, zázemí fotbalového klubu – dodatečné stavební práce č.1 

15. Informace starosty 

16.Zprávy z komisí 

 

Účast: 

vedoucí OF k bodům 2 až 5, 11 

vedoucí OKS k bodům 6 až 9 

vedoucí OSVZ k bodu 10 

vedoucí OMS k bodům 12 a 13 

vedoucí OI k bodu 14 
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1.Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 721/16 

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

pod č. 1780/15 a z roku 2016 pod č. 62/16, 228/16, 242/16, 243/16, 251/16, 252/16, 404/16, 

407/16, 429/16, 445/16, 469/16, 470/16, 471/16, 475/16, 481/16 až 487/16, 489/16 až 494/16, 

499/16, 504/16, 507/16 až 509/16, 511/16, 536/16 až 539/16, 545/16, 549/16, 550/16, 553/16, 

559/16, 560/16, 563/16, 564/16, 567/16, 577/16, 578/16, 580/16 až 582/16, 597/16, 618/16, 

638/16 až 641/16, 653/16, 656/16, 657/16, 659/16, 665/16 až 667/16, 670/16 až  679/16, 

703/16, 707/16, 708/16 a 716/16. 

 

 

2. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění  

Usn. RM č. 722/16 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na výměnu nevyhovujícího 

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

20 000,00 Kč s paní Z. V. K., nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx,  

363 01 Ostrov, v předloženém znění. 

 

 

3. Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. RM č. 723/16 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na koupi 

pozemku z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro období  

od 16. 6. 2016 do 31. 12. 2016 ve výši 150 000,00 Kč s panem P. S., nar.  

xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 357 09 Habartov a paní I. S., nar.  

xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, v předloženém znění. 

 

 

4. Informace o výsledku kontroly přidělených dotací na podporu bydlení za období  

1999 – 2015 

Usn. RM č. 724/16 

RM bere na vědomí informaci o výsledku kontroly přidělených dotací na podporu bydlení za 

období 1999 – 2015. 

 

 

5. Prodej majetku nepatrné hodnoty po zemřelé 

Usn. RM č. 725/16 

RM souhlasí na základě doporučení likvidační komise s prodejem majetku nepatrné hodnoty 

z dědictví po paní M. Ch. Výnos z prodeje bude příjmem města Ostrov. 

 

 

6. Žádost ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ o výjimku z počtu žáků ve třídách 

Usn. RM č. 726/16 

RM uděluje Základní škole Josefa Václava Myslbeka a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 

996, okres Karlovy Vary, na základě ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, ve znění pozdějších předpisů a dle § 4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších 

předpisů, výjimku z počtu žáků ve třídě pro školní rok 2016/2017 dle předloženého návrhu 
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s tím, že bude dodržena cílová kapacita školy, zachována kvalita vzdělávací činnosti školy  

a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

 

7. Úprava platového výměru ředitele ZŠ JVM a MŠ 

Usn. RM č. 727/16 

RM souhlasí se změnou platové třídy Mgr. Martina Fouse dle předloženého návrhu 

s účinností od 1. 8.2016. 

 

Usn. RM č. 728/16 

RM souhlasí s úpravou specializačního příplatku pedagogického pracovníka ICT koordinátora 

Mgr. Martina Fouse dle předloženého návrhu s účinností od 1. 8.2016. 

 

 

8. Žádost ZŠ JVM a MŠ Ostrov o souhlas s použitím RF a úpravu investičního plánu na  

r. 2016 

Usn. RM č. 729/16 

RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Základní školy Josefa Václava Myslbeka              

a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, ve výši max.  38 406,00 Kč 

na zakoupení a instalaci domovního telefonu do mateřské školy. 

 

Usn. RM č. 730/16 

RM souhlasí s úpravou investičního plánu Základní školy Josefa Václava Myslbeka 

a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary,na rok 2016.  Nově se 

schvaluje pořízení domovního telefonu do základní školy ve výši  47 929,00 Kč a systému pro 

vyzvedávání žáků ze školní družiny ve výši 43 802,00 Kč. 

 

 

9. Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s čerpáním nákladů na reprezentaci školy 

Usn. RM č. 731/16 

RM souhlasí, aby část nákladů ve výši 20 000,00 Kč spojených s dopravou, ubytováním  

a stravou žáků na celostátním finále sportovních soutěží bylo hrazeno z řádku „Ostatní 

náklady“ rozpočtu roku 2016 příspěvkové organizace Základní škola Ostrov, Masarykova 

1289, okres Karlovy Vary. 

 

 

10. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti – veřejnoprávní smlouvy   

Usn. RM č. 732/16 

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 J. J. Š., zastoupeného paní M. Š., ve výši 5 000,00 

Kč. 

 

Usn. RM č. 733/16 

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 T. Š., zastoupeného paní M. Š., ve výši 10 000,00 Kč. 
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Usn. RM č. 734/16 

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 L. L., zastoupeného paní J. L., ve výši 5 000,00 Kč. 

 

Usn. RM č. 735/16 

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 N. Š., zastoupenou paní M. Š., ve výši 10 000,00 Kč. 

 

Usn. RM č. 736/16 

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 A. Ž., zastoupenou paní Z. Ž. ve výši 10 000,00 Kč. 

 

 

11. Rozpočtová opatření 

11a. Rozpočtové opatření č. 125/2016 – OKS – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 

kultury pro dům kultury na 48. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 

Usn. RM č. 737/16 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 125/2016: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 30 000,00 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na 48. Dětský filmový a televizní festival Oty 

Hofmana pro dům kultury pod účelovým znakem 34070. 

 

11b. Rozpočtové opatření č. 126/2016 – OŽP – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 

zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí 2016 

Usn. RM č. 738/16 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 126/2016: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 12 067,00 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře pod 

účelovým znakem 29008. 

 

11c. Rozpočtové opatření č. 127/2016 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny, 

a. s. za poškození stavebních součástí v souvislosti s vloupáním do ZŠ Májová 

Usn. RM č. 739/16 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 127/2016: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 16 545,00 Kč z přijatého 

pojistného plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 16 545,00 Kč na 

opravy a údržbu v ZŠ Májová.  

 

11d. Rozpočtové opatření č. 128/2016 – OŽP – přijaté finanční prostředky z rozpočtu 

Karlovarského kraje na hospodaření v lesích 

Usn. RM č. 740/16 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 128/2016: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 119 909,00 Kč 

z účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích 

v roce 2016 pod účelovým znakem 9101. 
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11e. Rozpočtové opatření č. 129/2016 – OSVZ – zařazení neinvestiční účelové dotace 

z MPSV na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti 

sociálněprávní ochrany dětí v roce 2016   

Usn. RM č. 741/16 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 129/2016: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 1 586 900,00 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.  

 

 

12.Pronájmy 

12a. Ukončení výpůjční smlouvy na výpůjčku pozemku p. č. 726/2, k. ú.Mořičov dohodou  

Usn. RM č. 742/16 

RM  schvaluje ukončení výpůjční smlouvy reg. č. 148-10-06-24 na výpůjčku pozemku  

p. č. 726/2 o výměře 4 550 m
2
, k. ú.Mořičov,s panem J. D. H., bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, 

PSČ 363 01, dohodou, a to ke dni 31. 7. 2016.  

 

12b. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. st. 1846, k. ú. Ostrov nad Ohří 

dohodou 

Usn. RM č. 743/16 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 023-12-01-31 ze dne 30. 1. 2012, na 

pronájem pozemku p. č. st. 1846 o výměře 22 m
2
 pod stavbou garáže bez č. p. /č. e., v k.ú. 

Ostrov nad Ohří, s panem J. K., dohodou, a to ke dni 31. 7. 2016.  

 

12c. Pronájem pozemku p. č. st. 1846, k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 744/16 

RM schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 1846 o výměře 22 m
2
 v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu 

P. R., bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 363 01, za cenu 7,00 Kč/m
2
/rok, na dobu neurčitou, 

s účinností od 1. 8. 2016.  

 

12d. Výpůjčka části zábradlí na p.p.č. 2898/3 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 745/16 

RM schvaluje výpůjčku části zábradlí na p.p.č. 2898/3 v k.ú. Ostrov nad Ohří za účelem 

umístění 2 ks reklamních bannerů o výměře 1 m
2
, Domu kultury Ostrov, Mírové náměstí 733, 

okres Karlovy Vary, IČO: 00520136, na období od 12. 7. 2016 do 31. 8. 2016. 

 

 

 

 

 

12e. Pronájem nebytového prostoru na č.p. 1101, ulice Krušnohorská 

Usn. RM č. 746/16 

RM schvaluje pronájem nebytového prostoru na č.p. 1101, ulice Krušnohorská v Ostrově,  

o výměře celkem 151 m
2
, panu D. D. P., IČO: 65551516, bytem xxxxxxxxxx,  

363 01 Ostrov, za nájemné 700,00 Kč/m
2
/rok, na dobu neurčitou, za účelem provozování 

bistra a prodejny masa a uzenin. 
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V případě, že nájemní smlouva mezi městem Ostrov a panem D. D. P. nebude uzavřena do 30 

dnů ode dne doručení usnesení RM panu D. D. P., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 

usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

 

12f. Pronájem části zábradlí na p.p.č. 2898/3 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 747/16 

RM schvaluje pronájem části zábradlí na p.p.č. 2898/3 v k.ú. Ostrov nad Ohří za účelem 

umístění 1 ks reklamního banneru o výměře celkem 2 m
2
, Léčebným lázním Jáchymov, a.s., 

IČO: 29211808, se sídlem Masarykova 415, 362 51 Jáchymov, na období od 26. 6.2016 do 

24. 7.2016, za cenu 200,00 Kč. 

 

 

13.Veřejná zakázka MR „Oprava střechy – objekt č. p. 710 – 711 („Brigádník“), Ostrov“ –  

výběr zhotovitele 

Usn. RM č. 748/16 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 

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

„Oprava střechy – objekt č. p. 710 – 711 („Brigádník“), Ostrov“uchazeči s nabídkou č. 2 –  

Sdružení Slavík Vladimír, Kfely 88, 363 01 Ostrov, IČO: 11392118 s nabídkovou cenou 

691 564,00 Kč bez DPH jako nejvýhodnějšího pro zadavatele.   

 

 

14. Ostrov, U Nemocnice 1202, zázemí fotbalového klubu – dodatečné stavební práce č. 1 

Usn. RM č. 749/16 

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo reg. č. 190-16-05-02 ze dne  

2. 5. 2016 na realizaci stavby „Ostrov, U Nemocnice 1202, zázemí fotbalového klubu“. 

Součástí dodatku je navýšení ceny stavby o dodatečné stavební práce dle Zadávacího listu  

ZL 01 ve výši 222 792,78 Kč bez DPH, tj. 269 579,26 Kč vč. DPH 21%. Celková cena stavby 

činí 15 224 054,26 Kč vč. DPH. 

 

Usn. RM č. 750/16 

RM ukládá Odboru investic pro projekt „Ostrov, U Nemocnice 1202, zázemí fotbalového 

klubu“ provést jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce specifikované 

Zadávacím listem ZL 01. 

 

 

15. Informace starosty 

- bez usnesení 

 

 

16. Zprávy z komisí 

- bez usnesení 

 

 

 

 

 

Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 

      starosta            místostarosta 


