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Město Ostrov 
Usnesení 

z 26. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 28. listopadu 2016 od 11:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek 
Omluven:        Ing. Josef Železný 
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Barbora Nováková 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení  
2. Schválení účasti v Programu prevence kriminality na rok 2017 a pověření starosty města 

podáním žádosti o účelovou dotaci v dílčích projektech 
3. Schválení dodatečných stavebních prací (vícepráce, méněpráce a odpočty) v rámci 

realizace stavby Atletický areál Ostrov  
4. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací města za plnění mimořádných 

pracovních úkolů ve 2. pololetí r. 2016  
5. Úprava platu ředitelky MŠ Halasova  
6. Žádost Městské knihovny Ostrov o souhlas s podáním žádostí o dotace 
7. Žádost MDDM o souhlas se změnou a přesunem závazných ukazatelů rozpočtu 
8. Žádost MŠ Halasova o souhlas se změnou a přesunem závazných ukazatelů rozpočtu 
9. Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s realizací projektu v rámci výzvy OP VVV 
10. Žádost MŠ Halasova o souhlas s realizací projektu v rámci výzvy OP VVV 
11. Návrh investičních plánů příspěvkových organizací na rok 2017 
12. Žádost DK o souhlas se změnou a přesunem závazných ukazatelů rozpočtu 
13. Rozpočtová opatření 
14. Návrh rozpočtu města na rok 2017, 3. čtení 
15. Rozpočtový výhled na období 2018 - 2019 
16. Pohledávky k 31. 10. 2016 
17. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
18. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 
19. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na pořízení projektové dokumentace 
20. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2017 
21. Program finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov pro rok 2017 
22. Program finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav 

bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2017 
23. Mimořádná přidělení bytů 
24. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
25. Dar pro první a poslední dítě narozené v roce 2017 
26. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 
27. Program podpory a rozvoje sociálních služeb pro rok 2017 - veřejnoprávní smlouvy 
28. Individuální dotace na podporu zdravotnických, humanitární služeb a služeb prevence - 

veřejnoprávní smlouvy 
29. Pronájmy 
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a) Uzavření Nájemní smlouvy, která nahrazuje v plném znění Nájemní smlouvu reg. č. 
274-96-09-25 ze dne  26. 8. 1992, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem pozemků 
a částí pozemků ZO ČSZ Ostrov 

b) Pronájem 1⁄3 vývěsní plochy na části pozemku p. č. 224/30 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
30. Prodej  

a) Prodej pozemku p. č. 224/453 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
31. Převod a nákup movitých věcí nacházejících se na zimním stadionu  
32. Nákup trafostanice vystavěné na části pozemku p. č. 636/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
33. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce bytového domu pro seniory, 

Hornická 617, Ostrov  
34. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt Zateplení objektu ZUŠ Masarykova 1195, 

Ostrov  
35. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce objektu bývalé železniční 

zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo  
36. Schválení programu ZM  7.12.2016 
37. Informace starosty 

a) Výběrové řízení na vedoucího OŽP 
b) Termíny RM a ZM na rok 2017 
c) Souhlas s umístěním sídla spolku Divadelní spolek Ochotníci Ostrov 
d) Souhlas s umístěním sídla společnosti HC Čerti Ostrov na č.p. 1437, objekt Městského 

zimního stadionu Ostrov  
e) Účelově vázaný dar pro Zájmový spolek důchodců Ostrov, z. s.  
f) Prodloužení termínu dokončení stavby "Klimatizace zasedacího sálu", 

vzduchotechnika a chlazení  
38. Zprávy z komisí 
 
 
 
Účast: 
Vedoucí MP k bodu 2 
Vedoucí OI k bodu 3 a 37f) 
Vedoucí OKS k bodům 4 - 12 
Vedoucí OF k bodům 13 - 22 
Vedoucí OSVZ k bodům 23 – 28 
Vedoucí OMS k bodům 29 – 32 
Vedoucí ORUP k bodům 33 – 35  

 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č.  1100/16 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 
pod č. 80/16, 408/16, 792/16, 924/16, 927/16, 950/16, 962/16, 1008/16 až 1012/16, 1017/16, 
1020/16 až 1024/16, 1054/16, 1059/16 až 1065/16, 1067/16, 1069/16, 1071/16 až 1075/16, 
1080/16, 1081/16, 1083/16. 
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2. Schválení účasti v Programu prevence kriminality na rok 2017 a pověření starosty města 
podáním žádosti o účelovou dotaci v dílčích projektech 
Usn. RM č.  1101/16 
RM schvaluje účast v Programu prevence kriminality na rok 2017 a pověřuje starostu města 
podáním žádosti. 
 
 
3. Schválení dodatečných stavebních prací (vícepráce, méněpráce a odpočty) v rámci 
realizace stavby Atletický areál Ostrov 
Usn. RM č.  1102/16 
RM schvaluje dodatečné stavební práce (vícepráce, méněpráce a odpočty) uplatněné 
Změnovým listem č. 01, 02, 03, 04 a 05 pro zajištění realizace stavby „Atletický areál 
v Ostrově“, v celkové hodnotě  - 585 162,00 Kč včetně 21% DPH, (- 483 604,95 Kč bez 
DPH). Veškeré realizované změny jsou uplatněny Dodatkem č. 1 k základní SOD. 
 
 
4. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací města za plnění mimořádných 
pracovních úkolů ve 2. pololetí r. 2016  
Usn. RM č.  1103/16 
RM schvaluje odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací města za plnění 
mimořádných pracovních úkolů ve 2. pololetí r. 2016 dle předloženého návrhu. 
 
 
5. Úprava platu ředitelky MŠ 
Usn. RM č.  1104/16 
RM schvaluje osobní příplatek Bc. J. N., ředitelce Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, 
příspěvkové organizace, s účinností od 01. 12. 2016, dle předloženého návrhu (se změnou 
uvedenou v zápisu). 
 
Usn. RM č.  1105/16 
RM schvaluje změnu osobního příplatku Bc. Š. M., ředitelce Městského domu dětí a mládeže 
Ostrov, příspěvková organizace, s účinností od 1. 12. 2016, dle předloženého návrhu. 
 
 
6. Žádost Městské knihovny Ostrov o souhlas s podáním žádostí o dotace 
Usn. RM č.  1106/16 
RM dává Městské knihovně Ostrov, příspěvkové organizaci, souhlas s podáním žádostí  
o poskytnutí dotací na projekty „Modernizace počítačové učebny“, „Přechod na Tritius“, 
„Obnova klíčové techniky a software“, „Učíme se hrou 2“, „Knihovna mládeži a seniorům“ 
z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na rok 2017 dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č.  1107/16 
RM dává Městské knihovně Ostrov, příspěvkové organizaci, souhlas s podáním žádostí  
o poskytnutí dotací na projekty „Loučení s prázdninami“ a „Knihovnický tábor“ z rozpočtu 
Karlovarského kraje na rok 2017 dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č.  1108/16 
RM souhlasí v případě přiznání dotací na výše uvedené projekty se zapojením rezervního  
a investičního fondu Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace, do výše 378 060,00 
Kč, která odpovídá spoluúčasti v 5 dotačních řízeních vypsaných Ministerstvem kultury ČR, 
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týkající se projektů Modernizace počítačové učebny, Přechod na Tritius, Obnova klíčové 
techniky a software, Učíme se hrou 2, Knihovna mládeži a seniorům a 2 dotačních řízení 
vypsaných Karlovarským krajem, týkající se projektů Loučení s prázdninami a Knihovnický 
tábor. 
 
 
7. Žádost MDDM o souhlas se změnou a přesunem závazných ukazatelů rozpočtu 
Usn. RM č.  1109/16 
RM schvaluje tyto změny závazných ukazatelů příspěvkové organizace: 
Zvyšují se výnosy Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace, v řádku 
„Poplatky od rodičů“ o 100 000,00 Kč na částku 800 000,00 Kč a zvyšují se náklady 
Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace, na rok 2016 v řádku 
„Opravy a udržování“ o 10 000,00 Kč na částku 105 000,00 Kč, v řádku „OON + mzdy“        
o 4 000,00 Kč  na částku 68 324,00 Kč a v řádku „Ostatní náklady“ o 86 000,00 Kč na částku 
1 336 337,00 Kč. 
 
 
8. Žádost MŠ Halasova o souhlas se změnou a přesunem závazných ukazatelů rozpočtu 
Usn. RM č.  1110/16 
RM schvaluje tyto změny závazných ukazatelů příspěvkové organizace: 
Zvyšují se výnosy ve výkazu zisků a ztrát u Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, 
příspěvkové organizace, na řádku „Poplatky od rodičů“ a zvyšují se náklady ve výkazu zisku 
a  ztrát  u   Mateřské  školy  Ostrov,  Halasova 765,  příspěvkové  organizace,  na   rok  2016  
o částku 22 000,00 Kč na řádku „Ostatní náklady“. 
 
 
9. Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s realizací projektu v rámci výzvy OP VVV 
Usn. RM č.  1111/16 
RM souhlasí s realizací projektu „Zlepšujeme výuku“, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/16_022/0003306, Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové 
organizace, v rámci výzvy OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, č. j.: MŠMT-175/2016. Podání žádosti o dotaci 
nevyžaduje finanční spoluúčast zřizovatele. 
 
 
10. Žádost MŠ Halasova o souhlas s realizací projektu v rámci výzvy OP VVV 
Usn. RM č.  1112/16 
RM souhlasí s realizací projektu „ Zvýšení kvality výuky“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/16_022/ 
0003057, Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvkové organizace, v rámci výzvy OP 
VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I, 
č. j.: MŠMT-175/2016 č. 02-16-022. Podání žádosti o dotaci nevyžaduje finanční spoluúčast 
zřizovatele. 
 
 
11. Návrh investičních plánů příspěvkových organizací města na rok 2017 
Usn. RM č.  1113/16 
RM schvaluje plány nákupu investic příspěvkových organizací města na rok 2017 
v předloženém znění. 
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Usn. RM č.  1114/16 
RM ukládá odboru kancelář starosty porovnávat žádosti příspěvkových organizací města o 
souhlas s nákupem investic v roce 2017 s tímto schváleným plánem a předkládat RM 
k projednání pouze žádosti týkající se pořízení majetku neuvedeného v tomto schváleném 
plánu nákupu investic příspěvkových organizací města. 
 
 
12. Žádost DK o souhlas se změnou a přesunem závazných ukazatelů rozpočtu 
Usn. RM č.  1115/16 
RM schvaluje tyto změny závazných ukazatelů příspěvkové organizace: 
zvyšují se výnosy Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace v řádku Studentský Majáles 
o 104 524,00 Kč a v řádku příspěvek zřizovatele o 47 609,00 Kč a snižují se výnosy v řádku:  
Michaelská  pouť o 5 068,00 Kč, Pop, rock, metal o 39 204,00 Kč, Kultura v Točně o 
29 845,00 Kč, Jazzová scéna o 42 233,00 Kč, Folklórní festival o 119,00 Kč, Zámecké 
divadlo o 15 664,00 Kč, Letní kino o 20 000,00 Kč a zvyšují se náklady Domu kultury 
Ostrov, příspěvkové organizace v řádku: 
Mzdové prostředky o 47 609,00 Kč, Studentský Majáles o 236 888,00 Kč,  Michaelská pouť  
o 7 328,00 Kč, Letní kino o 10 050,00 Kč, Zámecká divadla o 4 436,00 Kč a snižují se 
náklady v řádku: 
Náklady na zajištění služeb o 225 868,00 Kč, Kultura v Točně o 24 735,00 Kč, Jazzová scéna 
o 34 603,00 Kč, Pop, rock, metal o 21 105,00 Kč. 
 
 
13. Rozpočtová opatření 
13a. Rozpočtové opatření č. 202/2016 – MP – NI dotace z Úřadu práce na vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) u městské policie 
Usn. RM č.  1116/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 202/2016: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 u městské policie ve výši 30 tis. 
Kč na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) u městské 
policie pod účelovým znakem 13101. 
 
13b. Rozpočtové opatření č. 203/2016 – OKS – přesun finančních prostředků na nový 
mobiliář v městské památkové zóně 
Usn. RM č.  1117/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 203/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 10 500,00 Kč z nákupu nového mobiliáře 
ve městě a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 10 500,00 Kč na nový 
mobiliář v městské památkové zóně. 
 
13c. Rozpočtové opatření č. 204/2016 – OF – přijaté a poskytnuté transfery v období od 1. 11. 
2016 do 31. 12. 2016, úprava ostatních transferů a příspěvků a závazných ukazatelů 
Usn. RM č.  1118/16 
RM schvaluje předběžné rozpočtové opatření č. 204/2016 k rozpočtu za rok 2016 bez určení 
konkrétní výše pro rozpočtovou změnu, která se týká přijetí a případné realizace výdajů 
účelově poskytnutých transferů, upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo 
z jiných důvodů, předběžné opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové položky 
transferů nebo položek finančního vypořádání.  
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13d. Rozpočtové opatření č. 205/2016 – OŽP – vrácení nevyčerpaných přijatých finančních 
prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích. 
Usn. RM č.  1119/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 205/2016: 
Snižují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 6 943,00 Kč z účelového neinvestičního 
příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích v roce 2016 pod účelovým 
znakem 9101 a snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 6 943,00 Kč na obnovu, 
zajištění a výchovu lesních porostů pod účelovým znakem 9101. 
 
13e. Rozpočtové opatření č. 206/2016 – OKS - zařazení neinvestičního účelového příspěvku 
na úhradu nákladů na potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Usn. RM č.  1120/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 206/2016: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 41 855,00 Kč 
z neinvestičního účelového příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů (JSDH) pod účelovým znakem 14004. 
 
13f. Rozpočtové opatření č. 207/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na nákup 
majetku pro potřeby zimního stadionu 
Usn. RM č.  1121/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 207/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 1 274 400,00 Kč na řádku odstranění 
stavby tržnice na náměstí a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 
1 274 400,00 Kč na nákup majetku pro potřeby zimního stadionu. 
 
13g. Rozpočtové opatření č. 208/2016 – OKS a OMS – přesun finančních prostředků na 
opravu chodníku v MŠ Krušnohorská 
Usn. RM č.  1122/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 208/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 140.000 Kč z příspěvku na provoz pro MŠ 
Krušnohorská a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 140.000 Kč na 
opravu chodníku v MŠ Krušnohorská. 
 
 
14. Návrh rozpočtu na rok 2017 - 3. čtení v RM 
Usn. RM č.  1123/16 
RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města na rok 2017, kde celkové navrhované 
příjmy města včetně financování činí 323 899 tis. Kč a celkové výdaje města činí 323 899 tis. 
Kč.  
 
 
15. Rozpočtový výhled města na léta 2018 - 2019 
Usn. RM č.  1124/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled města na léta 2018 a 2019 v předloženém 
znění. 
 
 
16. Pohledávky k 31. 10. 2016 
- bez usnesení 
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17. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2016 
Usn. RM č.  1125/16 
RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na koupi 
pozemku pro výstavbu RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov 
pro rok 2016 ve výši 150 000,00 Kč s panem P. O., nar. xxxxxxxxxx a MUDr. J. O., nar. 
xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 
 
Usn. RM č.  1126/16 
RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na vybudování 
bytové jednotky k vlastnímu bydlení z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě 
Ostrov pro rok 2016 ve výši 150 000,00 Kč s panem P. H., nar. xxxxxxxxxx, bytem ul. 
xxxxxxxxxx, 170 00 Praha-Holešovice v předloženém znění. 
 
 
18. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 
Usn. RM č.  1127/16 
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 J. F., nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov 
v předloženém znění. 
 
 
19. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro rok 2016 
Usn. RM č.  1128/16 
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 
50 000,00  Kč se Společenstvím vlastníků jednotek domu č. p. 922, 923, 924, 925 ulice Luční, 
363 01 Ostrov v předloženém znění. 
 
 
20. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2017 
Usn. RM č.  1129/16 
RM doporučuje ZM schválit „Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov 
pro rok 2017“ dle podmínek uvedených v příloze předloženého návrhu. 
 
 
21. Program finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov pro rok 2017 
Usn. RM č.  1130/16 
RM doporučuje ZM schválit „Program finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov 
pro rok 2017“ dle podmínek uvedených v příloze předloženého návrhu. 
 
 
22. Program finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav 
bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2017 
Usn. RM č.  1131/16 
RM doporučuje ZM schválit „Program finanční podpory na pořízení projektové dokumentace 
pro realizaci oprav bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2017“ dle podmínek uvedených v 
příloze předloženého návrhu. 
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23. Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č.  1132/16 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 v přístavbě č. p. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově pí M. F. 
 
Usn. RM č.  1133/16 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v přístavbě č. p. 1377 na Jáchymovské ul. 
v Ostrově p. P. T. 
 
Usn. RM č.  1134/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v Ostrově p. P. L. 
 
Usn. RM č.  1135/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v Ostrově pí V. P. 
 
Usn. RM č.  1136/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 nebo 3+1 v Ostrově p. R. Č. 
 
Usn. RM č.  1137/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v Ostrově p. E. H. 
 
Usn. RM č.  1138/16 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1 v Ostrově pí Z. J. 
 
Usn. RM č.  1139/16 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+1 v Obytném souboru Klášter 
Ostrov pí P. K. za předpokladu splnění podmínek pro žadatele o tyto byty. 
 
Usn. RM č.  1140/16 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+kk v domech pro nízkopříjmové 
osoby v Ostrově pí V. G. za předpokladu splnění podmínek pro žadatele o tyto byty. 
 
Usn. RM č.  1141/16 
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. 12. 2016 do 31. 5. 2017. 
 
Usn. RM č.  1142/16 
RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu v ul. Odborů č. p. 612/16 o velikosti 3+kk pro p. 
I. Š. - na dobu od 1. 11. 2016 do 30. 4. 2017. 
 
Usn. RM č.  1143/16 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/20 velikosti 3+kk pro p. P. L. - na 
dobu od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2017. 
 
Usn. RM č.  1144/16 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Obytném souboru Klášter Ostrov o žadatele: 
N. C., R. Č. 
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Usn. RM č.  1145/16 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v ul. Masarykova 697/8 
v Ostrově s pí L. K. na dobu určitou – 12 měsíců, s možností prodloužení. 
 
Usn. RM č.  1146/16 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově o 
tyto žadatele a v tomto pořadí: A. L., B. H., P. S.  
 
Usn. RM č.  1147/16 
RM souhlasí s přednostním přidělením bytu o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou 
v Ostrově pí L. H. 
 
Usn. RM č.  1148/16 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu v ul. Hornická 618/1 v Ostrově s p. F. 
B. 
 
 
24. Přidělení, podnájmy, přechody a směny bytů - v období od 11. 10. 2016 do 21. 11. 2016.      
- bez usnesení 
 
 
25. Dar pro první a poslední dítě narozené v roce 2017 
Usn. RM č.  1149/16 
RM souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 3 000,- Kč pro první a poslední dítě 
narozené v roce 2017 s trvalým bydlištěm v celém správním území  města Ostrov. 
 
 
26. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy   
Usn. RM č.  1150/16 
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 B. Č., zastoupenou paní V. Č. ve výši 5 000,00 Kč. 
 
Usn. RM č.  1151/16 
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 V. S., zastoupenou paní S. S. ve výši 10 000,00 Kč. 
 
 
27. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí programových dotací z rozpočtu města na rok 2017  
na podporu a rozvoj sociálních služeb 
Usn. RM č.  1152/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace 
z rozpočtu města Ostrova s organizací TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., Mozartova 444/6, 
360 20 Karlovy Vary, IČ: 25248863, zastoupenou panem Pavlem Rogaczewskim, na úhradu 
části nákladů pro rok 2017 spojených s poskytováním registrované sociální služby - 
průvodcovské a předčitatelské služby, pobočka Ostrov, ve výši 40 000,00 Kč, v  předloženém 
znění. 
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Usn. RM č.  1153/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace 
z rozpočtu města Ostrova s organizací TyfloCentrum Karlovy Vary, o .p. s., Mozartova 444/6, 
360 20  Karlovy Vary, IČ: 25248863, zastoupenou panem Pavlem Rogaczewskim, na úhradu 
části nákladů pro rok 2017 spojených s poskytováním registrované sociální služby - sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, pobočka Ostrov, ve výši 
40 000,00 Kč, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č.  1154/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace 
z rozpočtu města Ostrova s organizací TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s., Mozartova 444/6, 
360 20 Karlovy Vary, IČ: 25248863, zastoupenou panem Pavlem Rogaczewskim, na úhradu 
části nákladů pro rok 2017 spojených s poskytováním registrované sociální služby - sociální 
rehabilitace, pobočka Ostrov, ve výši 40 000,00 Kč, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č.  1155/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace 
z rozpočtu města Ostrova s organizací Res vitae, z. s., Blahoslavova 659/18, 360 09 Karlovy 
Vary, IČ: 69968209, zastoupenou MUDr. Jiřím Bartošem, na úhradu části nákladů pro rok 
2017 spojených s poskytováním registrované sociální služby - pečovatelská služba, Res vitae, 
z. s., pečovatelská služba Ostrov, ve výši 1 700 000,00 Kč, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č.  1156/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace 
z rozpočtu města Ostrova s organizací Res vitae, z. s., Blahoslavova 659/18, 360 09 Karlovy 
Vary, IČ: 69968209, zastoupenou MUDr. Jiřím Bartošem, na úhradu části nákladů pro rok 
2017 spojených s poskytováním registrované sociální služby – odborné sociální poradenství, 
Manželská, rodinná a občanská poradna v Karlových Varech, ve výši 50 000,00 Kč, v 
předloženém znění. 
 
Usn. RM č.  1157/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace 
z rozpočtu města Ostrova s organizací Res vitae, z. s., Blahoslavova 18, 360 09 Karlovy Vary, 
IČ: 69968209, zastoupenou MUDr. Jiřím Bartošem, na úhradu části nákladů pro rok 2017 
spojených s poskytováním registrované sociální služby - telefonická krizová pomoc, Linka 
důvěry Karlovy Vary, ve výši 35 000,00 Kč, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č.  1158/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace 
z rozpočtu města Ostrova s organizací Světlo Kadaň z.s., Husova 1325, 432 01 Kadaň, IČ: 
65650701, zastoupenou Mgr. Janem Hudákem, na úhradu části nákladů pro rok 2017 
spojených s poskytováním registrované sociální služby – nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež, Klub Ostrov – Zašívárna, ve výši 60 000,00 Kč, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č.  1159/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace 
z rozpočtu města Ostrova s organizací Světlo Kadaň z. s., Husova 1325, 432 01  Kadaň, IČ: 
65650701, zastoupenou Mgr. Janem Hudákem, na úhradu části nákladů pro rok 2017 
spojených s poskytováním registrované sociální služby - terénní programy, Terénní program 
Karlovarsko – sociálně vyloučené lokality, ve výši 30 000,00 Kč, v předloženém znění. 
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Usn. RM č.  1160/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace 
z rozpočtu města Ostrova s organizací Světlo Kadaň z. s., Husova 1325, 432 01  Kadaň, IČ: 
65650701, zastoupenou Mgr. Janem Hudákem, na úhradu části nákladů pro rok 2017 
spojených s poskytováním registrované sociální služby - terénní programy, Terénní program 
Karlovy Vary a přilehlé obce, ve výši 60 000,00 Kč, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č.  1161/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace 
z rozpočtu města Ostrova s organizací Armáda spásy v ČR, z. s., Petržílkova 2565/23, 158 00 
Praha, IČ: 40613411, zastoupenou na základě potvrzení o rozsahu zástupčího oprávnění 
zaměstnance Bc. Martinem Roušalem, na úhradu části nákladů pro rok 2017 spojených 
s poskytováním registrované sociální služby - azylové domy, Armáda spásy, Centrum 
sociálních služeb v Karlových Varech, ve výši 30 000,00 Kč, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č.  1162/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace 
z rozpočtu města Ostrova s organizací Armáda spásy v ČR, z. s., Petržílkova 2565/23, 158 00 
Praha, IČ: 40613411, zastoupenou na základě potvrzení o rozsahu zástupčího oprávnění 
zaměstnance Bc. Martinem Roušalem, na úhradu části nákladů pro rok 2017 spojených 
s poskytováním registrované sociální služby - nízkoprahová denní centra, Armáda spásy, 
Centrum sociálních služeb v Karlových Varech, ve výši 15 000,00 Kč, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č.  1163/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace 
z rozpočtu města Ostrova s organizací Armáda spásy v ČR, z. s., Petržílkova 2565/23, 158 00 
Praha, IČ: 40613411, zastoupenou na základě potvrzení o rozsahu zástupčího oprávnění 
zaměstnance Bc. Martinem Roušalem, na úhradu části nákladů pro rok 2017 spojených 
s poskytováním registrované sociální služby – noclehárny, Armáda spásy, Centrum sociálních 
služeb v Karlových Varech, ve výši 25 000,00 Kč, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č.  1164/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace 
z rozpočtu města Ostrova s organizací Domov pro seniory Květinka s. r. o., Krušnohorská 
1368, 363 01 Ostrov, IČ: 4668448, zastoupenou Sabinou a Michalem Fialkovými, na úhradu 
části nákladů pro rok 2017 spojených s poskytováním registrované sociální služby – domovy 
pro seniory, Domov pro seniory Květinka s. r. o., Ostrov, ve výši 150 000,00 Kč, 
v předloženém znění. 
 
Usn. RM č.  1165/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace 
z rozpočtu města Ostrova s organizací Oblastní charita Ostrov, Lidická 1036, 363 01 Ostrov, 
IČ: 49753185, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na úhradu části nákladů pro rok 2017 
spojených s poskytováním registrované sociální služby – domovy pro seniory, Domov 
pokojného stáří Ostrov, ve výši 416 600,00 Kč, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č.  1166/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace 
z rozpočtu města Ostrova s organizací Oblastní charita Ostrov, Lidická 1036, 363 01 Ostrov, 
IČ 49753185, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na úhradu části nákladů pro rok 2017 
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spojených s poskytováním registrované sociální služby - denní stacionáře, Denní stacionář 
Ostrov, ve výši 33 400,00 Kč, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č.  1167/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace 
z rozpočtu města Ostrova s organizací Oblastní charita Ostrov, Lidická 1036, 363 01 Ostrov, 
IČ: 49753185, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na úhradu části nákladů pro rok 2017 
spojených s poskytováním registrované sociální služby – domovy pro seniory, Domov 
pokojného stáří bl. Hroznaty, Hroznětín, ve výši 80 000,00 Kč, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č.  1168/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu města Ostrova s organizací Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00 
Praha 2, regionální pobočka Blahoslavova 18/5, 360 09 Karlovy Vary, IČ: 25755277, 
zastoupenou na základě plné moci Janem Němečkem, na úhradu části nákladů pro rok 2017 
spojených s poskytováním registrované sociální služby – sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Ostrov, ve výši 60 000,00 Kč, v předloženém 
znění. 
 
Usn. RM č.  1169/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu města Ostrova s organizací Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00 
Praha 2, regionální pobočka Blahoslavova 18/5, 360 09 Karlovy Vary, IČ: 25755277, 
zastoupenou na základě plné moci Janem Němečkem, na úhradu části nákladů pro rok 2017 
spojených s poskytováním registrované sociální služby – terénní programy, Člověk v tísni, 
o. p. s., pobočka Ostrov, ve výši 40 000,00 Kč, v předloženém znění. 
 
 
28. Individuální dotace na podporu zdravotnických, humanitární služeb a služeb prevence - 
veřejnoprávní smlouvy 
Usn. RM č.  1170/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu města Ostrova na provoz Humanitárního skladu použitého nábytku na rok 2017 ve 
výši 26 tis. Kč s Oblastní charitou Ostrov, Lidická 1036, 363 01 Ostrov, IČ: 49753185, 
zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č.  1171/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu města Ostrova na provoz Meziskladu Potravinové banky Karlovarského kraje, 
Ostrov na rok 2017 ve výši 50 tis. Kč s Oblastní charitou Ostrov, Lidická 1036, 363 01 
Ostrov, IČ: 49753185, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, v předloženém znění. 
 
 
Usn. RM č.  1172/16 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu města Ostrova na zajištění činnosti Dobrovolnické služby Tereza, Ostrov na rok 
2017 ve výši 133 tis. Kč s organizací Oblastní charita Ostrov, Lidická 1036, 363 01 Ostrov, 
IČ 49753185, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, v předloženém znění. 
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Usn. RM č.  1173/16 
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 2017 ve výši 11 tis. 
Kč, v předloženém znění. 
 
 
29. Pronájmy 
29a. Uzavření nájemní smlouvy, která nahrazuje v plném znění Nájemní smlouvu reg. č. 274-
96-09-25 ze dne  26. 8. 1992, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem pozemků a částí 
pozemků ZO ČSZ Ostrov 
Usn. RM č.  1174/16 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy, která nahrazuje plném znění Nájemní smlouvu 
reg. č. 274-96-09-25 ze dne 26. 8. 1992, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem pozemků 
a částí pozemků, a to: Osada č. 10 - část p. p. č. 344/2, část p. p. č. 365/1, p. p. č. 365/3, p. p. 
č. 365/4, p. p. č. 365/5, část p. p. č. 363/1, část p. p. č. 332/4, část p. p. č. 629, st. p. č. 2781, 
st. p. č. 2782, Osada č. 20 - část p. p. č. 768/3, p. p. č. 768/5, část p. p. č. 2774, Osada č. 30 - 
část p. p. č. 440/3, část p. p. č. 440/4, p. p. č. 440/13, část p. p. č. 440/14, Osada č. 40 - část p. 
p. č. 1132/2, část p. p. č. 1132/3, p. p. č. 1132/5, část p. p. č. 977/1, část p. p. č. 977/2, část p. 
p. č. 980/1, část p. p. č. 2545/1, st. p. č. 2785, st. p. č. 3101, st. p. č. 3102, st. p. č. 3103, 
Osada č. 51- p. p. č. 1471, st. p. č. 3040, st. p. č. 2862, část p. p. č. 1337/1, Osada č. 52 - část  
p. p. č. 977/5, část p. p. č. 979/1, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, Osada č. 53 - část p. p. č. 1, 
část p. p. č. 6 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, část p. p. č. 363/2, p. p. č. 363/3, v k. ú. Horní 
Žďár u Ostrova, Osada č. 54 - část p. p. č. 2414/1, část p. p. č. 2414/3, část p. p. č. 2426, p. p. 
č. 352/1, p. p. č. 352/2, část p. p. č. 355/1, Osada č. 60 - část p. p. č. 904/2, st. p. č. 2934, 
Osada č. 70 - část p. p. č. 1711, st. p. č. 3085, v k. ú. Ostrov nad Ohří, o celkové výměře cca 
281 907 m2, na dobu neurčitou, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Ostrov, 
IČO: 182 29 948, se sídlem Ostrov, Hlavní třída 795, PSČ 363 01, zastoupeným Petrem 
Kadlecem, předsedou výboru, dat. nar. 27. 04. 1950, a Pavlem Sekerou, dat.nar. 06. 05. 
1975, tajemníkem výboru, za účelem zřízení zahrádkářských osad a podnájmu pozemků 
nebo jejich částí pozemků jednotlivým zahrádkářům k zahrádkářskému využití a k rekreaci 
za nájemné ve výši 2,37 Kč/m2/rok. 
 
 
29b. Výpůjčka 1/3 vývěsní plochy na části pozemku p. č. 224/30 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č.  1175/16 
RM schvaluje pronájem 1/3 vývěsní plochy o výměře cca 45 x 90 m2, na části pozemku p. č. 
224/30, bezprostředně před budovou č. p. 1036, v k. ú. Ostrov nad Ohří, Oblastní charitě 
Ostrov, IČO: 497 53 185, se sídlem Ostrov, Lidická 1036, PSČ 363 01, na dobu určitou od 
28. 11. 2016 do 20. 12. 2016, za nájemné ve výši 50,00 Kč za toto období, za účelem 
prezentace informací Oblastní charity Ostrov.  
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a Oblastní charitou Ostrov, nebude 
uzavřena do 30 dnů ode dne doručení usnesení RM Oblastní charitě Ostrov, bude dnem 
následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
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30.Prodej 
30a. Prodej pozemku p. č. 224/453 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č.  1176/16 
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 224/453 v k. ú. Ostrov nad Ohří, manželům 
panu J. F. nar. xxxxxxxxxx a paní K. F. nar. xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx, 363 
01 Ostrov, za cenu dle znaleckého posudku. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti 
uhradí kupující. 
 
 
31. Převod a nákup movitých věcí nacházejících se na zimním stadionu 
Usn. RM č.  1177/16 
RM schvaluje převod a nákup souboru movitých věcí a jiných majetkových hodnot 
nacházejících se na zimním stadionu ód společnosti JAMP s. r. o., IČO 48267929, se sídlem 
Jáchymovská 142, 360 10 Karlovy Vary, za účetní cenu ve výši 52 890,00 Kč + DPH. Jedná 
se o software, hardware, drobné nářadí, stroje a úklidové prostředky. 
 
 
32. Nákup trafostanice vystavěné na části pozemku p. č. 636/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č.  1178/16 
RM doporučuje ZM schválit nákup trafostanice s označením KV 1075, vystavěné na části 
pozemku 636/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří od společnosti JAMP, s.r.o., IČO 48267929, se sídlem 
Jáchymovská 142, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary, za cenu 1 000 000,00 Kč + DPH. 
 
 
33. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce bytového domu pro seniory, 
Hornická 617, Ostrov 
Usn. RM č.  1179/16 
RM doporučuje ZM schválit projekt „Rekonstrukce bytového domu pro seniory, Hornická 
617, Ostrov“ ve smyslu předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č.  1180/16 
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na rok 2017 v rámci Programu Podpora 
bydlení, podprogram 117D064 Podporované byty, Komunitní dům seniorů na projekt 
„Rekonstrukce bytového domu pro seniory, Hornická 617, Ostrov“, jehož celkové 
předpokládané výdaje, k nimž se město zavazuje zajistit spolufinancování, činí 23 913 tis. Kč 
s DPH. 
 
 
Usn. RM č.  1181/16 
RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Rekonstrukce bytového domu pro 
seniory, Hornická 617, Ostrov“, pro podání žádosti o dotaci na rok 2017. 
 
 
Usn. RM č.  1182/16 
RM doporučuje ZM pověřit starostu města Bc. Pavla Čekana podpisem všech příslušných 
listin nutných k žádosti o dotaci na rok 2017 na projekt „Rekonstrukce bytového domu pro 
seniory, Hornická 617, Ostrov“ a podpisem všech dokumentů souvisejících s realizací 
projektu. 
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Usn. RM č.  1183/16 
RM doporučuje ZM schválit zplnomocnění starosty města k jednání s Ministerstvem pro 
místní rozvoj v rámci projektu „Rekonstrukce bytového domu pro seniory, Hornická 617, 
Ostrov“. 
 
 
34. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt Zateplení objektu ZUŠ Masarykova 1195, 
Ostrov 
Usn. RM č.  1184/16 
RM ruší svá usnesení pod č. 88/16 až 92/16 ze dne 18. 1. 2016. 
 
Usn. RM č.  1185/16 
RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM pod č. 37/16 až 40/16 ze dne 27.01.2016.  
 
Usn. RM č.  1186/16 
RM doporučuje ZM schválit projekt „Zateplení objektu ZUŠ Masarykova 1195, Ostrov“ ve 
smyslu předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č.  1187/16 
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci v rámci 39. výzvy Operačního programu 
životní prostředí 2014-2020, Prioritní osa 5, Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost 
veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie na projekt „Zateplení ZUŠ 
Masarykova 1195, Ostrov, jehož celkové předpokládané výdaje, k nimž se město zavazuje 
zajistit spolufinancování, činí 4 919 tis. Kč.  
 
Usn. RM č.  1188/16 
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.  1189/16 
RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých 
dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci z 39. výzvy Operačního 
programu životní prostředí 2014-2020, Prioritní osa 5, Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou 
náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie a podpisem všech 
dokumentů souvisejících s realizací projektu. 
 
Usn. RM č.  1190/16 
RM doporučuje ZM schválit zplnomocnění starosty města k jednání se Státním fondem 
životního prostředí v rámci projektu „Zateplení objektu ZUŠ Masarykova 1195, Ostrov“. 
 
 
35. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce objektu bývalé železniční 
zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo 
Usn. RM č.  1191/16 
RM doporučuje ZM schválit realizaci projektu „Rekonstrukce objektu bývalé železniční 
zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo“ s předpokládanou výší výdajů 
2 720 000,- Kč. 
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Usn. RM č.  1192/16 
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce objektu bývalé 
železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo“ do Národního programu 
podpory cestovního ruchu v regionech. 
 
 
36. Schválení programu ZM  7.12.2016  
Usn. RM č. 1193/16 
RM  schvaluje program jednání ZM dne 7. 12. 2016 v tomto znění: 

1. Kontrola plnění usnesení  
2. Návrh rozpočtu města na rok 2017 
3. Rozpočtový výhled na období 2018 – 2019 
4. Žádost o úplné prominutí pohledávky z poskytnuté dotace 
5. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
6. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2017 
7. Program finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov pro rok 2017 
8. Program finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav 

bytových -domů ve městě Ostrov pro rok 2017 
9. Program finanční podpory na obnovu objektů nacházejících se v historickém jádru 

města Ostrov pro rok 2017 až 2022 
10. Program podpory a rozvoje sociálních služeb pro rok 2017 - veřejnoprávní 

smlouvy 
11. Individuální dotace na podporu zdravotnických, humanitární služeb a služeb 

prevence - veřejnoprávní smlouvy                 
12. Prodej části pozemku p. č. 46/15 o výměře cca 998 m2 v k. ú. Květnová 
13. Prodej části pozemku p. č. 9 o výměře 19 m2 v k. ú. Kfely u Ostrova 
14. Prodej pozemku p. č. 224/505 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
15. Prodej části pozemku p. č. 205/11 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
16. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1832/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – využití 

předkupního práva 
17. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1816 v k. ú. Ostrov nad Ohří – využití 

předkupního práva 
18. Nákup části pozemku p. č. 1416/6 a pozemku p. č. 1423/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
19. Nákup pozemků nacházejících se pod stavbou „Ostrov, Horní Žďár, Kombinovaná 

trasa podél I/25“ v k. ú. Horní Žďár u Ostrova od ŘSD ČR 
20. Nákup části pozemku p. č. 1445, části p. č. 2521/1 a části p. č. 1441/1 vše v k. ú. 

Ostrov nad Ohří 
21. Nákup trafostanice vystavěné na části pozemku p. č. 636/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
22. Nákup st. p. č. 1542 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří  
23. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2894/64 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

– veřejné osvětlení v lokalitě okružní křižovatky na PZ Ostrov   
24. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě reg. č. 149-14-05-29 a uzavření nové plánovací 

smlouvy pro lokalitu „Obchodní centrum Ostrov“ se společností Kaufland Česká 
republika v. o. s. 

25. Dodatek č. 1 k smlouvě o smlouvě budoucí kupní reg.č. 044-15-02-13 a nákup 
p. p. č. 1012/22 a p. p. č. 1012/23 v k. ú. Ostrov nad Ohří od společnosti Kaufland 
Česká republika v. o. s – Obchodní Centrum Ostrov 

26. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Ostrov, člena VSOZČ, na 
realizaci obecní vodohospodářské infrastuktury. 

27. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na výstavbu nového atletického stadionu 
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28. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce bytového domu pro 
seniory, Hornická 617, Ostrov 

29. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt Zateplení objektu ZUŠ Masarykova 
1195, Ostrov 

30. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce objektu bývalé 
železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo 

31. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2016, o stanovení školského 
spádového obvodu mateřských škol 

32. Rozpočtová opatření 
33. Zprávy z výborů 
34. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 

 
 
37.Informace starosty 
37a. VŘ na pozici vedoucího odboru životního prostředí 
Usn. RM č.  1194/16 
RM jmenuje vedoucím odboru životního prostředí paní Ing. J. J, s platností od 1. 1. 2017. 
 
 
37b. Termíny jednání RM a zasedání ZM v roce 2017 
Usn. RM č.  1195/16 
RM bere na vědomí návrh termínů jednání RM a zasedání ZM v roce 2017 dle předloženého 
návrhu. 
 
 
37c. Souhlas s umístěním sídla spolku Divadelní spolek Ochotníci Ostrov 
Usn. RM č.  1196/16 
RM souhlasí s umístěním sídla Divadelního spolku Ochotníci Ostrov v Domě kultury Ostrov, 
příspěvkové organizace, Mírové náměstí 733, Ostrov, PSČ 363 01. 
 
 
37d. Souhlas s umístěním sídla společnosti HC ČERTI OSTROV na č. p. 1437, objekt 
Městského zimního stadionu Ostrov (MZSO) 
Usn. RM č.  1197/16 
RM schvaluje udělení souhlasu s umístěním sídla spolku HC ČERTI OSTROV, IČ 22875034, 
v nebytovém prostoru na č. p. 1437, ulice Vančurova Ostrov, který je součástí pozemku st. p. 
č. 3106 v k. ú. Ostrov nad Ohří, objekt MZSO.  
 
 
37e. Souhlas s poskytnutím účelově určeného daru pro Zájmový spolek důchodců Ostrov, z. s. 
Usn. RM č.  1198/16 
RM schvaluje poskytnutí účelově určeného daru ve výši 4 000,00 Kč spolu s darovací 
smlouvou v předloženém znění pro Zájmový spolek důchodců Ostrov, z. s., sídlem Hlavní 
795, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26584450 jako příspěvek na akci pořádanou dne 12.11.2016 
v Domě kultury Ostrov ,,Šlágr Bál“. 
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37f. Prodloužení termínu dokončení stavby "Klimatizace zasedacího sálu", vzduchotechnika a 
chlazení  
Usn. RM č.  1199/16 
RM schvaluje prodloužení termínu realizace a dokončení stavby Zámek Ostrov "Klimatizace 
zasedacího sálu, Záloha chlazení serverovny – vzduchotechnika a chlazení" z 30.11.2016  do  
25.1.2017. Konečný termín dokončení stavby je uplatněn Dodatkem č.1, k základní SOD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan      Mgr. Libor Bílek 
       starosta            neuvolněný místostarosta 
 


