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Město Ostrov 
Usnesení 

z 8. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 13. dubna 2015 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. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2015 – 

OKS 
3. Žádost ZŠ JVM a MŠ Ostrov o souhlas s přijetím finančního daru účelově určeného- 

OKS 
4. Podání žádostí MŠ a ZŠ o dotaci z dotačního programu "Podpora zabezpečení ochrany 

škol a školských zařízení" - OKS 
5. PRONÁJMY - OMS 

a) Pronájem st. p. č. 48/18 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Pronájem části nebytových prostor na č. p. 709, ul. Brigádnická 
c) Výpověď nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru na č. p. 1202 
d) Pronájem st. p. č. 1918 včetně stavby garáže v  k. ú. Ostrov nad Ohří 

6.  Veřejná zakázka  MR "Správa bytového a nebytového majetku Města Ostrov" - výběr     
příkazníka – bod vyřazen z jednání 

7.  Usnesení z dopravní komise ze dne 25.02.2015 – OMS 
8.  Pravidla pro vyřizování petic a stížností - Taj 

       9.  Informace starosty 
           a) Mimořádné přidělení bytu 

b) Schválení nového znění smlouvy ROP – Naučná stezka Po starých cestách okolo 
Ostrova  
c) Podání žádostí ZŠ o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

      10. Zprávy z komisí 
 
 
Účast:  
Vedoucí OKS k bodům 2 až 4 
Vedoucí OMS k bodům 5 až 7 
Tajemnice k bodu 8 
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1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č./15 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 
2010 pod č. 567/10 až 570/10, z roku 2014 pod č. 1149/14 a 1155/14 a z roku 2015 pod č. 
125/15, 157/15, 158/15, 162/15, 166/15, 174/15, 198/15, 205/15 až 207/15, 209/15, 258/15, 
261/15 až 270/15, 311/15, 313/15, 315/15, 317/15, 319/15, 321/15, 323/15, 326/15, 336/15, 
338/15 až 342/15, 359/15, 363/15, 364/15, 367/15, 372/15 a 373/15. 
 
 
2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2015  
Usn. RM č./15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 10 tis. Kč s organizací Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostrově 
Cantika, Jáchymovská 170, 363 01 Ostrov, zastoupenou panem Mgr. Bobem Helekiou 
Ogolou, reg. č. D37/2015 v  předloženém znění. 
 
 
3. Žádost ZŠ JVM a MŠ Ostrov o souhlas s přijetím finančního daru účelově určeného 
Usn. RM č./15 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 1.173,-- Kč od společnosti 
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 
242 31 509 pro Základní školu Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školu Ostrov, 
Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, na zaplacení obědové služby poskytované v období od 
15. dubna 2015 do června 2015 ve prospěch 1 nezletilého dítěte. 
 
 
4. Podání žádostí MŠ a ZŠ o dotaci z dotačního programu „Podpora zabezpečení ochrany škol  
a školských zařízení“ 
Usn. RM č./15 
RM bere na vědomí podání žádosti Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary 
o dotaci z dotačního neinvestičního programu MŠMT „Podpora zabezpečení ochrany škol  
a školských zařízení“, s názvem projektu: EZS – Tísňová tlačítka. 
 
Usn. RM č./15 
RM bere na vědomí podání žádosti Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy 
Vary o dotaci z dotačního neinvestičního programu MŠMT „Podpora zabezpečení ochrany 
škol a školských zařízení“, s názvem projektu: EZS – Tísňová tlačítka. 
 
Usn. RM č./15 
RM bere na vědomí podání žádosti Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy 
Vary o dotaci z dotačního neinvestičního programu MŠMT „Podpora zabezpečení ochrany 
škol a školských zařízení“, s názvem projektu: EZS – Tísňová tlačítka. 
 
Usn. RM č./15 
RM bere na vědomí podání žádosti Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary  
o dotaci z dotačního neinvestičního programu MŠMT „Podpora zabezpečení ochrany škol  
a školských zařízení“, s názvem projektu: EZS – Tísňová tlačítka. 
 
Usn. RM č./15 
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RM bere na vědomí podání žádosti Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy 
Vary o dotaci z dotačního neinvestičního programu MŠMT „Podpora zabezpečení ochrany 
škol a školských zařízení“, s názvem projektu: EZS – Tísňová tlačítka. 
 
 
 
Usn. RM č./15 
RM bere na vědomí podání žádosti Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy 
Vary o dotaci z dotačního neinvestičního programu MŠMT „Podpora zabezpečení ochrany 
škol a školských zařízení“, s názvem projektu: Zabezpečení MŠ Úsměv. 
 
Usn. RM č./15 
RM bere na vědomí podání žádosti Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy 
Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary o dotaci z dotačního neinvestičního programu 
MŠMT „Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení“, s názvem projektu: 
Bezpečná škola. 
 
 
5a. Pronájem st. p. č. 48/18 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č./15 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 193-09-08-10 s paní Marií Dvořákovou, 
bytem Čapkova 408, 363 01 Ostrov, dohodou k 30. 4. 2015. 
 
Usn. RM č./15 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod stavbou garáže, st. p. č. 
48/18 o výměře 27 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, s panem Robertem Karliczkem, bytem 
Klášterní 141, 363 01 Ostrov, za cenu 7,- Kč/m2/rok. 
 
5b. Pronájem části nebytových prostor na č. p. 709, ul. Brigádnická 
Usn. RM č./15 
RM schvaluje pronájem části nebytových prostor (kanceláře č. 2, 4, 5 a 6) ve II. NP na č. p. 
709, ulice Brigádnická v Ostrově, o výměře celkem 63,1 m², společnosti DAWRON, s. r. o., 
IČ: 279 86 381, se sídlem Krušnohorská 1107/12, 363 01 Ostrov, za nájemné 720,- 
Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, za účelem provozování kanceláře. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a společností DAWRON, s. r. o. nebude 
uzavřena do 30 dnů ode dne doručení usnesení RM společnosti DAWRON, s. r. o., bude 
dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
5c. Výpověď nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru na č. p. 1202 
Usn. RM č./15 
RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy reg. č. 070-07-04-18 ze dne 1. 1. 2007 na pronájem 
části nebytového prostoru v I. a II. NP na č. p. 1202, ulice U Nemocnice v Ostrově, nájemci 
společnosti SIAR OFFICE, s. r. o., IČ: 279 67 328, se sídlem Hájek 131, 363 01 Ostrov, 
s počátkem výpovědní lhůty od 1. 6. 2015. 
 
5d. Pronájem st. p. č. 1918 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č./15 
RM schvaluje pronájem st. p. č. 1918 o výměře 28 m2 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad 
Ohří, paní Petře Skalošové, bytem Mánesova 1019/8, 363 01 Ostrov, za nájemné 500,-
Kč/měsíc, na dobu neurčitou. 
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V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a paní Skalošovou nebude uzavřena do 
30 dnů ode dne doručení usnesení RM paní Skalošové, bude dnem následujícím po uplynutí 
lhůty usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
 
7.Usnesení z dopravní komise ze dne 25.02.2015. 
Usn. RM č./15 
RM souhlasí s osazením dopravního zrcadla v ul. Hroznětínská (u výjezdu ze dvora č. p. 326) 
na náklady žadatele. 

 
Usn. RM č./15 
RM souhlasí s tím, aby stávající obytná zóna v úseku Karlovarská – Klášterní byla zčásti 
nahrazena zónou s dopravním omezením 30 km/h, před napojením Staroměstské ulice na 
Klášterní bude osazen příčný přejezdový práh. 
 
Usn. RM č./15 
RM souhlasí se zrušením časového omezení na stávajícím parkovišti v ulici Jáchymovská (u 
prodejny Elektro - Hübschmann).  
 
Usn. RM č./15 
RM nesouhlasí s prodejem ani s pronájmem parkovacích míst na parkovišti u prodejny 
Elektro – Hübschmann v ulici Jáchymovská. 
 
Usn. RM č./15 
RM souhlasí s nadefinováním dvou parkovacích stání (s časovým omezením na 60 minut)  
před č. p. 3 v ulici Žižkova v Ostrově (budova staré pošty).  
 
Usn. RM č./15 
RM souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci komunikace 
v ulici Na Kopci.  

 
Usn. RM č./15 
RM souhlasí s vyhrazením 2 parkovacích míst pro zkoušky řidičů na parkovišti za budovou 
zkušební místnosti na Hlavní třídě (bývalé detašované pracoviště MěÚ Ostrov – Odbor 
dopravně správní).  

 
Usn. RM č./15 
RM souhlasí s osazením dopravního zrcadla na výjezdu z parkoviště před MěÚ Ostrov na 
Karlovarskou ulici.  
 
 
8. Změna pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností 
Usn. RM č./15 
RM schvaluje Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 
 
 
9. Informace starosty 
9a. Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č./15 
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RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu č. 3 o velikosti 1+0 v původní č. p. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově p. Tomáši Cmíralovi. 
 
9b. Schválení nového znění smlouvy ROP – Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova  
Usn. RM č./15 
RM schvaluje nové znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální 
rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Naučná stezka Po starých cestách okolo 
Ostrova“, registrační číslo CZ.1.09/4.1.00/83.01248, ukládá starostovi města tuto smlouvu 
podepsat a zmocňuje starostu města k zastupování Města Ostrov ve věci všech právních 
úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením této Smlouvy souvisí. 
 
9c. Podání žádostí ZŠ o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Usn. RM č./15 
RM souhlasí s podáním žádosti Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy 
Vary o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva č. 56, 
prioritní osa 1 -   Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání. 
 
Usn. RM č./15 
RM souhlasí s podáním žádosti Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary o 
dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva č. 56, prioritní 
osa 1 -   Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání. 
 
Usn. RM č./15 
RM souhlasí s podáním žádosti Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy 
Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary o dotaci z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, výzva č. 56, prioritní osa 1 -   Počáteční vzdělávání, oblast podpory 
1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání. 
 
 
10. Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 
    starosta           místostarosta 
 
 


