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Město Ostrov 
Usnesení 

z 12. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 6. června 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. Výsledek hospodaření společnosti Kabel Ostrov, s.r.o. za rok 2015 
3. Návrh VPS uzavřené obcemi o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích 

mezi obcí Doupovské Hradiště a městem Ostrov 
4. Schválení účetních závěrek a výsledku hospodaření příspěvkových organizací města za 

rok 2015 
5. Návrh odměn pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací města za výsledek 

hospodaření organizace za rok 2015 – v písemné podobě 
6. Návrh odměn pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací města za plnění 

mimořádných pracovních úkolů v 1. pololetí r. 2016 – v písemné podobě 
7. Platový postup ředitele ZŠ Májová – v písemné podobě 
8. Stanovení platu ředitelce MŠ Halasova – v písemné podobě 
9. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací, letní provoz školních družin 
10. Žádost ZŠ Májová o souhlas se zapojením ZŠ do projektu MŠMT Šablony pro MŠ a ZŠ I. 
11. Žádost MDDM o souhlas s použitím rezervního fondu 
12. Žádost MŠ Masarykova o výjimku z počtu dětí ve třídách 
13. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro rok 2016  
14. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2016 
15. Rozpočtová opatření 
16. Schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby Areál složek IZS - 1. etapa, 

Horkovod – VZ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení 
17. VZ: Rozšíření kapacity domova pro seniory - schválení zadávací dokumentace a hodnotící 

komise – na stůl 
18. A) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku Karlovarskému kraji na zajištění 

dopravní obslužnosti města Ostrova 
B) Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji 

na zajištění dopravní obslužnosti města Ostrov 
19. Smlouvy ve věcech závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi 

městem Ostrov a Dopravním podnikem Ostrov s.r.o.  
20. PRONÁJMY 

a) Pronájem části nebytového prostoru na části č. p. 46, Staré náměstí 
b) Pronájem st. p. č. 1022 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
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c) Pronájem st. p. č. 951/12 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
d) Pronájem části nebytového prostoru na č. p. 701, ulice Nerudova 
e) Pronájem st. p. č. 1009 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 

21. PRODEJE 
a) Prodej pozemku p. č. st. 19, v k. ú. Maroltov 
b) Prodej části pozemku p. č. 629/3 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 
c) Bezúplatný převod p. p. č. 2502/26, 2582/27, 2582/28, 2582/29, 2582/21, 2582/22, 

2582/23 a 2582/24 v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku Karlovarského kraje do 
vlastnictví Města Ostrov 

d) Předkupní právo k podílu na bytové jednotce, podílu na pozemku, jehož součástí je 
stavba bytového domu, a na společných částech domu 

e) Nepeněžitý vklad do společnosti KABEL OSTROV s.r.o. 
f) Prodej části pozemku p. č. 50/3 o výměře 50 m² v k. ú. Květnová – na stůl 

22.VZ - Ostrov, Dolní Žďár, Rekonstrukce místní komunikace - výběr zhotovitele 
23. Veřejná zakázka MR „Ostrov, výměna indikátorů topných nákladů“ - výběr zhotovitele 
24. Pověření zaměstnance Města Ostrova k zajišťování interního auditu města  
25. Změna Pravidel pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a 
Městské policie Ostrov od 1. 7. 2016 
26. Program jednání ZM dne 15.06.2016 od 13:00 hodin 
27. Informace starosty 

a) Souhlas s poskytnutím finančního daru pro úspěšnou sportovkyni 
b) Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě reg. č. 276-15-10-06 na Zajištění správy a provozu 
městského útulku pro psy - změna názvu organizace 
c) Žádost o snížení částky z vrácené dotace a o prominutí sankce 
d) Změna organizačního řádu 

28. Zprávy z komisí 
 
 
 
Účast: 
Jednatelka Kabel TV Ostrov k bodu 2 
Vedoucí OKS k bodům 3 až 12 a 27a) 
Vedoucí OF k bodům 13 až 15 a 27c) 
Vedoucí OI k bodu 16 a 17 
Vedoucí ODS k bodům 18 a 19 
Vedoucí OMS k bodům 20 až 23 a 27b) 
TAJ k bodům 24 až 26 a 27d) 
 
 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 598/16 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 
pod č. 193/16, 244/16, 442/16, 443/16, 448/16, 472/16 až 474/16, 476/16 až 480/16, 497/16, 
500/16, 503/16, 513/16, 515/16 až 517/16, 524/16 až 532/16, 535/16, 540/16 až 544/16, 
546/16 až 548/16, 551/16, 554/16 až 558/16, 561/16, 562/16, 565/16, 566/16, 569/16 až 
572/16, 574/16, 575/16, 593/16 a 594/16. 
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2. Valná hromada společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. schválení hospodářského výsledku za 
rok 2015 
Usn. RM č. 599/16 
Jediný společník společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. v působnosti valné hromady schvaluje  
řádnou účetní závěrku společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. k 31.12.2015.  
 
Usn. RM č. 600/16 
Jediný společník společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. v působnosti valné hromady schvaluje 
návrh jednatelky na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 - zisk ve výši 21 930,15 
Kč takto: 
Zisk společnosti 21 930,15 Kč převést na účet 428 – „Nerozdělený zisk minulých let“. 
 
Usn. RM č. 601/16 
Jediný společník společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. v působnosti valné hromady schvaluje 
auditora Ing. Vladimíra Vostrého, člena Komory auditorů České republiky č. Oprávnění 358 k 
provádění auditu účetnictví a hospodaření společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. na rok 2016. 
 
Usn. RM č. 602/16 
Jediný společník společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. v působnosti valné hromady schvaluje 
vyplacení nenárokové složky odměny jednatele za rok 2015 jednatelce Ing. Libuši Benešové v 
plné výši dle Smlouvy o výkonu funkce jednatele, bod 6.1. 
 
 
3. Návrh veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi o výkonu přenesené působnosti v oblasti 
řízení o přestupcích mezi obcí Doupovské Hradiště a městem Ostrov 
Usn. RM č. 603/16 
RM schvaluje v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, veřejnoprávní smlouvu uzavřenou obcemi o výkonu přenesené 
působnosti v oblasti řízení o přestupcích mezi obcí Doupovské Hradiště a městem Ostrov, na 
dobu určitou od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016, za příspěvek ve výši 2 500,00 Kč, v předloženém 
znění.  
 
 
4. Schválení účetních závěrek a výsledku hospodaření příspěvkových organizací města za rok 
2015 
Usn. RM č. 604/16 
RM schvaluje 
-účetní závěrku Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary, se sídlem 
Ostrov, Halasova 765 okres Karlovy Vary, IČO 49753461 za rok 2015 tak, jak bylo 
předloženo a projednáno a 
-rozdělení hospodářského výsledku roku 2015Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, okres 
Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary, IČO 49753461 tak, jak 
bylo předloženo a projednáno:  
a) do fondu odměn částku ve výši80 000,00 Kč  
b) do rezervního fondu částku ve výši 107 099,26 Kč 
a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Mateřské školy 
Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy 
Vary, IČO 49753461, sestavené ke dni 31. 12. 2015. 
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Usn. RM č. 605/16 
RM schvaluje 
-účetní závěrku Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary, se sídlem 
Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary, IČO 49753495za rok 2015tak, jak bylo 
předloženo a projednáno a  
-rozdělení hospodářského výsledku roku 2015 Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195 
okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary, IČO 49753495 
tak, jak bylo předloženo a projednáno: 
a) do fondu odměn částku ve výši25 404,56 Kč  
b) do rezervního fondu částku ve výši 228 640,95 Kč  
a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Mateřské školy 
Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Masarykova 1195, okres 
Karlovy Vary, IČO 49753495, sestavené ke dni 31. 12. 2015. 
 
Usn. RM č. 606/16 
RM schvaluje 
- účetní závěrku Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary, se sídlem 
Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary, IČO 49753533za rok 2015 tak, jak bylo 
předloženo a projednáno a 
- rozdělení hospodářského výsledku roku 2015 Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, 
okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary, IČO 49753533 
tak, jak bylo předloženo a projednáno: 
a) do fondu odměn částku ve výši 100 000,00 Kč 
b) do rezervního fondu částku ve výši127 650,58 Kč 
a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Mateřské školy 
Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Palackého 1045, okres 
Karlovy Vary, IČO 49753533, sestavené ke dni 31. 12. 2015. 
 
Usn. RM č. 607/16 
RM schvaluje 
- účetní závěrku Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, se sídlem 
Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, IČO 49753509za rok 2015 tak, jak bylo 
předloženo a projednáno a  
- rozdělení hospodářského výsledku roku 2015Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, 
okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, IČO 
49753509, tak, jak bylo předloženo a projednáno: 
a)do fondu odměn částku ve výši 48 000,00 Kč 
b) do rezervního fondu částku ve výši100 252,33 Kč 
a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Mateřské školy 
Ostrov, Krušnohorská 766, okres  
Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, IČO 49753509, 
sestavené ke dni 31. 12. 2015. 
 
Usn. RM č. 608/16 
RM schvaluje 
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- účetní závěrku  Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary, se sídlem 
Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary, IČO 49753347za rok 2015 tak, jak bylo 
předloženo a projednáno a 
- rozdělení hospodářského výsledku roku 2015 Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, 
okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary, IČO 
49753347, tak, jak bylo předloženo a projednáno: 
a) do fondu odměn částku ve výši225 781,00 Kč  
b) do rezervního fondu částku ve výši578 338,00 Kč 
a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Základní školy 
Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Masarykova 1289, okres 
Karlovy Vary, IČO 49753347, sestavené ke dni 31. 12. 2015. 
 
Usn. RM č. 609/16 
RM schvaluje 
-účetní závěrku  Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, 
Májová 997, okres Karlovy Vary, IČO 49753371, tak, jak bylo předloženo a projednáno  
a  
- rozdělení hospodářského výsledku roku 2015 Základní školy Ostrov, Májová 997, okres 
Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary, IČO 49753371, tak, jak 
bylo předloženo a projednáno: 
a) do fondu odměn částku ve výši 230 000,00 Kč  
b) do rezervního fondu částku ve výši 250 619,06 Kč 
a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Základní školy 
Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary, 
IČO 49753371, sestavené ke dni 31. 12. 2015. 
 
Usn. RM č. 610/16 
RM schvaluje 
- účetní závěrku  Základní školy Josefa Václava Myslbeka  a Mateřské školy Ostrov, 
Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy 
Vary, IČO 49753363za rok 2015 tak, jak bylo předloženo a projednáno a 
- rozdělení hospodářského výsledku roku 2015 Základní školy Josefa Václava Myslbeka  
a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, 
Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, IČO 49753363 tak, jak bylo předloženo a projednáno: 
a) do fondu odměn částku ve výši 51 059,60 Kč  
b) do rezervního fondu částku ve výši459 536,40 Kč 
a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Základní školy 
Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, se 
sídlem Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, IČO 49753363, sestavené ke dni 31.12. 
2015. 
 
Usn. RM č. 611/16 
RM schvaluje 
- účetní závěrku  Základní umělecké školy Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary, se 
sídlem Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary, IČO 49753606za rok 2015 tak, jak bylo 
předloženo a projednáno a 
- rozdělení hospodářského výsledku roku 2015 Základní umělecké školy Ostrov, 
Masarykova 717, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy 
Vary, IČO 49753606, tak, jak bylo předloženo a projednáno: 
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a) do fondu odměn částku ve výši 70 761,00 Kč  
b) do rezervního fondu částku ve výši283 043,68 Kč 
a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Základní 
umělecké školy Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Masarykova 
717, okres Karlovy Vary, IČO 49753606 sestavené ke dni 31. 12. 2015. 
 
Usn. RM č. 612/16 
RM schvaluje 
-účetní závěrku  Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary, se 
sídlem Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary, IČO 47700009tak, jak bylo předloženo  
a projednáno a  
-rozdělení hospodářského výsledku roku 2015 Městského domu dětí a mládeže Ostrov, 
Školní 231, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary,  IČO 
47700009 tak, jak bylo předloženo a projednáno: 
a) do fondu odměn částku ve výši 320 000,00 Kč  
b) do rezervního fondu částku ve výši 536 689,48 Kč 
a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Městského domu 
dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Školní 231, okres 
Karlovy Vary,  IČO 47700009, sestavené ke dni 31. 12. 2015. 
 
Usn. RM č. 613/16 
RM schvaluje 
- účetní závěrku  Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary, se sídlem 
Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary, IČO 00520136za rok 2015 tak, jak bylo 
předloženo a projednáno a  
- rozdělení hospodářského výsledku roku 2015 Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, 
okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary, IČO 
00520136tak, jak bylo projednáno: 
a) do fondu odměn částku ve výši 131 252,00 Kč  
b) do rezervního fondu částku ve výši 32 814,12 Kč 
a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Domu kultury 
Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, okres 
Karlovy Vary, IČO 00520136, sestavené ke dni 31. 12. 2015. 
 
Usn. RM č. 614/16 
RM schvaluje 
- účetní závěrku  Městské knihovny Ostrov, příspěvková organizace se sídlem Ostrov, 
Zámecký park 224, okres Karlovy Vary, PSČ 363 01, IČO 70926620za rok 2015 tak, jak bylo 
předloženo a projednáno a  
- rozdělení hospodářského výsledku roku 2015 Městské knihovny Ostrov, příspěvková 
organizace se sídlem Ostrov, Zámecký park 224, okres Karlovy Vary, PSČ 363 01, IČO 
70926620tak, jak bylo předloženo a projednáno: 
a) do fondu odměn částku ve výši100 000,00 Kč  
b) do rezervního fondu částku ve výši 110 888,78 Kč 
a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Městské 
knihovny Ostrov, příspěvková organizace se sídlem Ostrov, Zámecký park 224, okres 
Karlovy Vary, PSČ 36301, IČO 70926620, sestavené ke dni 31. 12. 2015. 
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5. Návrh odměn pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací města za výsledek 
hospodaření organizace za rok 2015 
Usn. RM č. 615/16 
RM stanovuje odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací města - Mateřské 
školy Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary, Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, 
okres Karlovy Vary, Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary, Mateřské 
školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, Základní školy Ostrov, Masarykova 
1289, okres Karlovy Vary, Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary, Základní 
školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy 
Vary, Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary, Základní 
umělecké školy Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary a Městské knihovny Ostrov, 
příspěvkové organizace za výsledek hospodaření organizace v roce 2015 ve výši uvedené  
v návrhu se změnou uvedenou v zápise. 
 
 
6. Návrh odměn pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací města za plnění 
mimořádných pracovních úkolů v 1. pololetí r. 2016 
Usn. RM č. 616/16 
RM schvaluje odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací města za plnění 
mimořádných pracovních úkolů v 1. pololetí r. 2016 dle předloženého návrhu se změnou 
uvedenou v zápise. 
 
 
7. Platový postup ředitele ZŠ Májová 
Usn. RM č. 617/16 
RM bere na vědomí změnu platu Mgr. Rudolfa Radoně, ředitele Základní školy Ostrov, 
Májová 997, okres Karlovy Vary na základě splnění podmínek pro postup do vyššího 
platového stupně, v souladu s platnými zákony. 
 
 
8. Stanovení platu ředitelce MŠ Halasova 
Usn. RM č. 618/16 
RM stanovuje plat paní Bc. Jolaně Nečové s účinností od 1. září 2016 dle předloženého 
návrhu. 
 
 
9. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací, letní provoz školních družin 
Usn. RM č. 619/16 
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřské 
školy Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. RM č. 620/16 
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřské 
školy Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary. 
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Usn. RM č. 621/16 
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřské 
školy Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. RM č. 622/16 
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřské 
školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. RM č. 623/16 
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
školy Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. RM č. 624/16 
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. RM č. 625/16 
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy 
Vary. 
 
Usn. RM č. 626/16 
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
umělecké školy Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. RM č. 627/16 
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městského 
domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. RM č. 628/16 
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domu 
kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. RM č. 629/16 
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 zřizovací listiny Městské knihovny Ostrov, 
příspěvková organizace. 
 
Usn. RM č. 630/16 
RM ukládá OKS vyhotovit úplná znění zřizovacích listin příspěvkových organizací do 
30.09.2016. 
 
Usn. RM č. 631/16 
RM, v souvislosti se změnami zřizovacích listin, ukládá OMS, přepracovat v souladu s §2189 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvy o bezplatném užívání movitého majetku     
a pozemku (výprosa) příspěvkovými organizacemi. 
 
Usn. RM č. 632/16 
RM souhlasí s přerušením provozu školní družiny v Základní škole Ostrov, Masarykova 
1289, okres Karlovy Vary ve dnech od 01.07.2016 do 31.08.2016. 
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Usn. RM č. 633/16 
RM souhlasí s přerušením provozu školní družiny v Základní škole Ostrov, Májová 997, 
okres Karlovy Vary ve dnech od 01.07.2016 do 31.08.2016. 
 
Usn. RM č. 634/16 
RM souhlasí s přerušením provozu školní družiny v Základní škole Josefa Václava Myslbeka 
a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ve dnech od 11.07.2016 do 
19.08.2016.  
 
 
10. Žádost ZŠ Májová o souhlas se zapojením ZŠ do projektu MŠMT – šablony pro MŠ a ZŠ 
Usn. RM č. 635/16 
RM souhlasí se zapojením Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary  do 
projektu v rámci avizované výzvy Č.j. : MŠMT-175/2016 č. 02-16-022 k  „Podpoře škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. Podání žádosti o 
dotaci nevyžaduje finanční spoluúčast zřizovatele. 
 
 
11. Žádost  MDDM  o souhlas s použitím rezervního fondu 
Usn. RM č. 636/16 
RM souhlasí s čerpáním rezervního fondu Městského domu dětí a mládeže, Školní 231, 
Ostrov, okres Karlovy Vary, do výše 70 000,00 Kč na dovybavení kluboven, materiál na 
opravu zařízení v letním táboře Manětín a na materiální zajištění akce „Den otevřených dveří 
v Manětíně“.  
 
 
12. Žádost MŠ Masarykova o výjimku z počtu dětí ve třídách   
Usn. RM č. 637/16 
RM uděluje Mateřské škole Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary, na základě 
ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 2 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, výjimku 
z počtu dětí ve třídách pro školní rok 2016/2017 dle předloženého návrhu s tím, že bude 
dodržena cílová kapacita školy, zachována kvalita vzdělávací činnosti školy a budou splněny 
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
 
13. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro rok 2016 
Usn. RM č. 638/16 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na pořízení projektové 
dokumentace pro realizaci oprav bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2016 ve výši 
50.000,- Kč se Společenstvím vlastníků jednotek domu č. p. 908, 909, 910, 911 ulice Luční, 
363 01 Ostrov v předloženém znění. 
 
 
14. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2016 
Usn. RM č. 639/16 
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RM doporučuje ZM schválit úpravu „Programu finanční podpory bytové výstavby ve městě 
Ostrov pro období od 16. 6. 2016 do 31. 12. 2016“ dle podmínek uvedených v příloze 
předloženého návrhu. 
 
 
15. Rozpočtová opatření  
15a. Rozpočtové opatření č. 111/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na posudek na 
výměnu oken v domě kultury 
Usn. RM č. 640/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 111/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 153 tis. Kč z nespecifikované rezervy a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 153 tis. Kč na posudek na výměnu 
oken v domě kultury.  
 
15b. Rozpočtové opatření č. 112/2016 – OKS – přesun finančních prostředků na výdaje 
spojené s technickým vybavením natáčení TV pořadu v Zámeckém parku Šlágr TV 
Usn. RM č. 641/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 112/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 57 tis. Kč na propagaci města a zvyšují se 
výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 57 tis. Kč na výdaje spojené s technickým vybavením 
natáčení TV pořadu v Zámeckém parku Šlágr TV.  
 
 
16. Schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby Areál složek IZS - 1. etapa, 
Horkovod – VZ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení 
- bez usnesení 
 
 
17. VZ: Rozšíření kapacity domova pro seniory - schválení zadávací dokumentace a hodnotící 
komise 
Usn. RM č. 642/16 
RM schvaluje pro VZ „Ostrov, U Nemocnice 1202 – Domov pro seniory – Objekt „C“ 
zadávací řízení na dodavatele stavby formou otevřeného řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku, schvaluje zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu se změnami uvedenými v 
zápise. Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena. 
 
Usn. RM č. 643/16 
RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise 
provede otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace dodavatelů a posouzení  
a hodnocení nabídek. 
 
 
18. Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji na 
zajištění dopravní obslužnosti města Ostrov a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku 
Karlovarskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti města Ostrova 
Usn. RM č. 644/16 
RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému 
kraji na zajištění dopravní obslužnosti města Ostrov a pověřuje starostu města Bc. Pavla 
Čekana jejím podpisem. 
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Usn. RM č. 645/16 
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku Karlovarskému kraji na 
zajištění dopravní obslužnosti města Ostrova, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu 
města Bc. Pavla Čekana jejím podpisem. 
 
 
19. Smlouvy ve věcech závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi 
městem Ostrov a Dopravním podnikem Ostrov s.r.o.  
Usn. RM č. 646/16 
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o závazku ve veřejné linkové 
osobní dopravě uzavřenou mezi městem Ostrov a Dopravním podnikem Ostrov s.r.o. na 
období od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2026. 
 
Usn. RM č. 647/16 
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o závazku služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
uzavřené mezi městem Ostrov a Dopravním podnikem Ostrov s.r.o. na období od 27. 06. 2016 
do 30. 06. 2017. 
 
 
20. Pronájmy 
20a. Pronájem části nebytového prostoru na části č. p. 46, Staré náměstí 
Usn. RM č. 648/16 
RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru na č. p. 46, Staré náměstí v Ostrově, o 
výměře celkem 41 m2, panu J. Š., IČ: 049 70 535, bytem xxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za 
nájemné 1 250,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem provozování psího salónu, 
zverimexu a prodejny vzácných kamenů.   
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem J. Š.  nebude uzavřena do 30 
dnů ode dne doručení usnesení RM panu Š., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 
usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 649/16 
RM schvaluje panu J. Š. prominutí hrazení nájemného za nebytový prostor na č. p. 46, Staré 
náměstí, o výměře 41 m2, po dobu 1 roku, v souladu s Programem aktivní podpory podnikání 
 
20b. Pronájem st. p. č. 1022 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 650/16 
RM schvaluje pronájem st. p. č. 1022 o výměře 25 m2 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad 
Ohří, paní M. K., bytem xxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za nájemné 700,00 Kč/měsíc, na dobu 
neurčitou. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a paní M. K. nebude uzavřena do 30 dnů 
ode dne doručení usnesení RM paní K., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
 
20c. Pronájem st. p. č. 951/12 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 651/16 
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RM schvaluje pronájem st. p. č. 951/12 o výměře 25 m2 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov 
nad Ohří, paní H. Ch., bytem xxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za nájemné 500,00 Kč/měsíc, na 
dobu neurčitou. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a paní H. Ch. nebude uzavřena do 30 
dnů ode dne doručení usnesení RM paní Ch., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 
usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
 
20d. Pronájem části nebytového prostoru na č. p. 701, ulice Nerudova 
Usn. RM č. 652/16 
RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru na č. p. 701, ulice Nerudova v Ostrově, o 
výměře celkem 80,4 m2, panu L. Š., IČO: 762 83 119, bytem xxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za 
nájemné 3 732,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem provozování prodejny s dámskou 
módou.  
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem Š. nebude uzavřena do 30 dnů 
ode dne doručení usnesení RM panu Š. bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

 
 
20e. Pronájem st. p. č. 1009 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 653/16 
RM schvaluje pronájem st. p. č. 1009 o výměře 20 m2 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad 
Ohří, panu J. J., bytem xxxxxxxxx, 362 73 Vojkovice, za nájemné 500,00 Kč/měsíc, na dobu 
neurčitou. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem J. J. nebude uzavřena do 30 dnů 
ode dne doručení usnesení RM panu J., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
 
21. Prodeje 
21a. Prodej pozemku p. č. st. 19, v k. ú. Maroltov 
Usn. RM č. 654/16 
RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p. č. st. 19 o výměře 165 m2 v k. ú. Maroltov, 
panu J. K., Ostrov, Malé náměstí 122, PSČ 363 01, pro zřízení jednoduchého stavebního 
přístřešku na zastřešení včelínů vč. místnosti pro vytáčení medu, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem plus případná DPH plus veškeré náklady spojené s prodejem.  
 
21b. Prodej části pozemku p. č. 629/3 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 
Usn. RM č. 655/16 
RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p. č. 629/3 o výměře cca 65 m2 v k. ú. 
Horní Žďár u Ostrova, panu F. N., Ostrov, xxxxxxxxx, PSČ 363 01, pro účely parkování 
zákazníků navštěvujících obchod – Opravnu a prodejnu kol. 
 
21c. Bezúplatný převod p. p. č. 2502/26, 2582/27, 2582/28, 2582/29, 2582/21, 2582/22, 
2582/23 a 2582/24 v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku Karlovarského kraje do vlastnictví 
Města Ostrov  
Usn. RM č. 656/16 
RM doporučuje ZM schválit přijetí daru nemovitých věcí Karlovarského kraje, IČO: 
708 91 168 – p. p. č. 2502/26 o výměře 332 m2,  2582/27 o výměře 16 m2, 2582/28 o výměře 
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25 m2, 2582/29 o výměře 22 m2, 2582/21 o výměře 408 m2, 2582/22 o výměře 16 m2, 
2582/23 o výměře 39 m2 a 2582/24 o výměře 41 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, v celkové účetní 
hodnotě daru 40 455,00 Kč a to formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským 
krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic Karlovarského 
kraje, p.o., se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01, IČO: 709 47 023 (jako dárce na 
straně jedné) a Městem Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO: 002 54 843 
(jako obdarovaný na straně druhé), dle předloženého návrhu. 
 
21d. Předkupní právo k podílu na bytové jednotce, podílu na pozemku, jehož součástí je 
stavba bytového domu, a na společných částech domu  
Usn. RM č. 657/16 
RM doporučuje ZM souhlasit s nevyužitím předkupního práva k podílu o velikosti ½ na 
bytové jednotce č. 1353/2 v budově č. p. 1353 a na podílu o velikosti 757/25857 na pozemku 
st. p. č. 2767, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1353 a budova č. p. 1354, a na 
společných částech domu a neschválit nákup těchto podílů od pana M. P., bytem xxxxxxxxx, 
363 01 Ostrov, za kupní cenu 131 743,82 Kč a náklady spojené s nákupem včetně daně 
z nabytí nemovitých věcí. Při nevyužití bude předkupní právo pro Město Ostrov zachováno. 
 
21e. Nepeněžitý vklad do společnosti 
Usn. RM č. 658/16 
RM ruší své usnesení č. 510/16 ze dne 10. 5. 2016.  
 
Usn. RM č. 659/16 
RM doporučuje ZM schválit nepeněžitý vklad do společnosti KABEL OSTROV, s.r.o., IČ: 
635 08 834, se sídlem Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov, kterým dojde ke zvýšení 
základního kapitálu, a to televizní kabelové rozvody na území města Ostrova v ceně 
stanovené na základě znaleckého posudku. 
 
21f. Prodej části pozemku p. č. 50/3 o výměře 50 m2 v k. ú. Květnová  
Usn. RM č. 660/16 
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 50/3 dle geometrického plánu  
č. 189-33/2009 se jedná o pozemek st. p. č. 117 o výměře 50 m2 v k. ú. Květnová, paní E. Ch., 
trvale bytem xxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za cenu dle znaleckého posudku č. 7639-26/2016 ve 
výši 18 500,00 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem, včetně daně z nabytí nemovitých 
věcí, uhradí kupující.   
 
 
22.VZ - Ostrov, Dolní Žďár, Rekonstrukce místní komunikace - výběr zhotovitele 
Usn. RM č. 661/16 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek, dle kritéria nejnižší nabídková 
cena, schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku na 
realizaci stavby „Ostrov, Dolní Žďár, Rekonstrukce místní komunikace“ uchazeči s nabídkou 
č. 3 - společnosti EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 
45274924, s nabídkovou cenou 2,719.856,00 Kč bez DPH, tj. 3 291 025,76 Kč včetně DPH, 
jako nejvýhodnější pro zadavatele.                     
 
 
23.Veřejná zakázka MR „Ostrov, Výměna indikátorů topných nákladů“ - výběr zhotovitele 
- bez usnesení 
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24.Pověření  zaměstnance Města Ostrova k zajišťování interního auditu města 
Usn. RM č. 662/16 
RM pověřuje  na základě § 29 odst. 2 písm. g)  zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů,  pana Ing. Michala Blafku zajišťováním interního auditu města 
s účinností od 1. 7. 2016. 
 
25. Změna Pravidel pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a 
Městské policie Ostrov od 1. 7. 2016 
Usn. RM č. 663/16 
RM doporučuje ZM schválit nová Pravidla pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského 
úřadu Ostrov a Městské policie Ostrov s platností od 1. 7. 2016. 
 
 
26. Program jednání ZM dne 15.06.2016 od 13:00 hodin 
Usn. RM č. 664/16 
RM schvaluje program jednání ZM konané dne 15.06.2016 od 13:00 hodin v tomto znění: 

1. Předání ocenění Občan města 
2. Slib člena ZM 
3. Kontrola plnění usnesení ZM 
4. Program podpory sociálních služeb 
5. Dotace na Letní tábor 2016 - veřejnoprávní smlouva 
6. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2016 
7. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 423 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

– Rekonstrukce místní komunikace - odvodnění  
8. Nákup st. p. č. 1017 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
9. Prodej části pozemku p. č. 2671/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
10. Nákup části pozemku p. č. 1700/3 o výměře 131 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
11. Prodej pozemku p. č. 2352/6 o výměře 425 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
12. Prodej části pozemku p. č. 50/3 o výměře 50 m² v k. ú. Květnová  
13. Zřízení služebnosti stezky a cesty přes části pozemků p. č. 298/2, p. č. 332/1, p. č. 

332/2 a p. č. 333/1 vše v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 
14. Bezúplatný převod p. p. č. 2502/26, 2582/27, 2582/28, 2582/29, 2582/21, 2582/22, 

2582/23 a 2582/24 v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku Karlovarského kraje do 
vlastnictví Města Ostrov 

15. Předkupní právo k podílu na bytové jednotce, podílu na pozemku, jehož součástí je 
stavba bytového domu, a na společných částech domu 

16. Nepeněžitý vklad do společnosti KABEL OSTROV s.r.o. 
17. Změna Pravidel pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a 

Městské policie Ostrov od 1. 7. 2016 
18. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací 
19. Projekt Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování 

a propagace přírodního a kulturního dědictví  
20. Projekt Znovuoživené Krušnohoří 
21. Žádost o snížení částky z vrácené dotace a o prominutí sankce 
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22. Smlouva o smlouvě budoucí o závazku ve veřejné linkové osobní dopravě a 
smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě na období od 
27.6.2016 do 30.6.2017 

23. Rozpočtová opatření 
24. Zprávy z výborů 
25. Informace starosty, dotazy členů ZM 

 
 
27. Informace starosty 
27a. Souhlas s poskytnutím finančního daru pro slečnu E. H.  
Usn. RM č. 665/16 
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,00 Kč spolu s darovací smlouvou 
v předloženém znění pro slečnu E. H., RČ xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 
01 zastoupenou R. H., RČ xxxxxxxxx, zákonným zástupcem za reprezentaci města Ostrova 
na mezinárodní soutěži v atletice na Tchai-wanu. 
 

27b. Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě reg. č. 276-15-10-06 na Zajištění správy a provozu 
městského útulku pro psy – změna názvu organizace.  
Usn. RM č. 666/16 
RM schvaluje Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě reg. č. 276-15-10-06, kterým se mění název 
společnosti Občanské sdružení Ostrovský Macík nově na Ostrovský Macík, z.s. 
 
 
27c. Žádost o snížení částky z vrácené dotace a o prominutí sankce 
Usn. RM č. 667/16 
RM doporučuje ZM schválit prominutí z pohledávky ve výši 150.000 Kč vč. úroku 
vypočteného z výše dotace za dané období po poskytnutí dotace při úrokové míře 10% p. a., 
vyplývající ze smlouvy o podmíněně návratné dotaci na vybudovanou bytovou jednotku nebo 
rodinný dům reg. č. 260-10-12-02 ze dne 2. 12. 2010 paní L. M., nar. xxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxx, Ostrov, s podmínkou zaplatit poměrnou část z poskytnuté dotace ve výši 78.226 
Kč v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 3.260 Kč.  
 
27d. Změna organizačního řádu MěÚ Ostrov 
Usn. RM č. 668/16 
RM schvaluje změnu přílohy číslo 2 organizačního řádu v předloženém znění s platností ke 
dni 1. 7. 2016 v předložené variantě č. 2. 
 
 
28.Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 
      starosta            místostarosta 


