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Město Ostrov 
Usnesení 

z 11. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 11. května 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 – OF, OI, OKS, OMS, ORÚP, TAJ 
2. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu  
3. Plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí 2015  
4. Dotace na poskytování sociální služby - raná péče a veřejnoprávní smlouvy o  
     poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2015  

5. Souhlas obce při posuzování nároku na doplatek na bydlení  
6. Žádost MDDM o schválení změny "Plánu nákupu investic pro rok 2015"  
7. Žádost MŠ Krušnohorská o zajištění realizace stavby altánku na území města,  
      rozpočtové opatření  
8. Petice za řádnou opravu cesty p. p. 2635, která vede od VaK k zahradám a garážím  
9. Odvolání člena Komise pro propagaci a historickou paměť města  
10. Souhlas s použitím znaku města  
11. Ostrov, Parkoviště zadní Lidická - schválení dodatku č. 2 (vícepráce)  
12. Veřejná zakázka – „Ostrov, Obytná zóna za budovou PČR“, zadávací podmínky pro   
     zadávací řízení na dodavatele stavby, složení komise pro otevírání obálek a hodnocení   
     nabídek 

13. Pronájmy:  
a)  Pronájem nebytového prostoru na č. p. 1030 – 1031, ulice Brigádnická 
b) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 885/1 a 2726 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
     – kabel NN ČEZ Distribuce, a.s. 

c) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 422/1 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova –  
     STL plynovod RWE GasNet, s. r. o. 

          d)  Výpůjčka části p. p. č. 224/111 v k. ú. Ostrov nad Ohří, jehož součástí je stavba 
přístřešku autobusové zastávky, pro zřízení pouliční knihovny 

       14. Prodeje: OMS 
a) Nákup  stavby garáže na st. p. č. 1902  v k. ú. Ostrov nad Ohří od p. Františka  
     Lejčka 
15. Realizace úspor energie MŠ Myslbekova- Ostrov -   dodatek č. 1  
16. Ceník vstupného na městské koupaliště Ostrov pro sezónu 2015  
17. Informace starosty 
a) Vyhlášení vítěze veřejné zakázky na provozovatele MHD  
18.  Zprávy z komisí 
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Účast:  
Vedoucí OF k bodům 2 a 3 
Vedoucí OSVZ k bodům 4 a 5 
Vedoucí OKS k bodům 6 až 11 
Vedoucí OI k bodům 12 a 13 
Vedoucí OMS k bodům 14 až 16 
Vedoucí ODS k bodu 17a) 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 453/15 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 
2014 pod č. 928/14 a z roku 2015 pod č. 61/15, 139/15 až141/15, 194/15, 195/15, 197/15, 
208/15, 256/15, 284/15, 294/15 až 296/15, 371/15, 385/15, 387/15, 390/15, 393/15, 397/15, 
402/15 až 404/15, 407/15, 423/15, 425/15, 429/15, 431/15 až 436/15, 439/15, 440/15, 442/15 
a 447/15. 
 
 
2. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
2a. Rozpočtové opatření č. 91/2015 – OKS – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 
z Ministerstva kultury z grantu Knihovna 21. století pro Městskou knihovnu 
Usn. RM č. 454/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 91/2015: 
Zařazení příjmů a výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 16 tis. Kč z účelové 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt Tématické kufříky a Učíme se hrou pro 
městskou knihovnu pod účelovým znakem 34070. 
 
2b. Rozpočtové opatření č. 92/2015 – OKS – přesun finančních prostředků na příspěvek pro 
MŠ – slevy rodinám 
Usn. RM č. 455/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 92/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 50 tis. Kč u odboru kanceláře starosty na 
řádku elektrická energie ve školní jídelně a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u 
odboru kanceláře starosty o 50 tis. Kč na příspěvek pro MŠ – slevy rodinám. 
 
2c. Rozpočtové opatření č. 93/2015 – OSVZ – prostředky v rámci projektu Podpora 
standardizace orgánu sociálně právní ochrany ORP Ostrov 
Usn. RM č. 456/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 93/2015: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 3.800 Kč u odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví v rámci projektu Podpora standardizace orgánu sociálně právní 
ochrany ORP Ostrov. 
 
2d. Rozpočtové opatření č. 94/2015 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
úmyslné poškození oplocení stacionáře U Nemocnice č. p. 1202,  poškození střechy garáží 
Krušnohorská č. p. 792 a poškození střechy objektu ZUŠ Masarykova č. p. 717 
Usn. RM č. 457/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 94/2015: 
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Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 66.332 Kč u odboru majetkové 
správy z přijatého pojistného plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u 
odboru majetkové správy o 66.332 Kč na opravy a údržbu nebytových prostor.   
 
2e. Rozpočtové opatření č. 95/2015 – OI – přesun finančních prostředků na novou mateřskou 
školu 
Usn. RM č. 458/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 95/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 98 tis. Kč na řádku 
příprava projektů regenerace městského prostoru a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro 
rok 2015 u odboru investic ve výši 98 tis. Kč na novou mateřskou školu. 
 
2f. Rozpočtové opatření č. 96/2015 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z KÚKK a 
Ministerstva kultury pro Základní uměleckou školu na 10. Ostrovské soukání 
Usn. RM č. 459/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 96/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 40 tis. Kč z účelového 
neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje a 30 tis. Kč z Ministerstva kultury 
na 10. Ostrovské soukání a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 70 tis. 
Kč na úhradu nákladů spojených s organizací 10. Ostrovského soukání pro Základní 
uměleckou školu pod účelovým znakem 3013 a 34070. 
 
2g. Rozpočtové opatření č. 97/2015 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z Úřadu práce na 
vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce 
Usn. RM č. 460/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 97/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 273.000 Kč z účelového příspěvku 
z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce pod účelovým 
znakem 13234 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 273.000 Kč na 
mzdové náklady na zaměstnance, včetně pojistného a náhrady platu v době nemoci pod 
účelovým znakem 13234. 
 
2h. Rozpočtové opatření č. 98/2015 – OKS – neinvestiční dotace z KÚKK pro ZŠ Májová na 
pořádání krajských soutěží 
Usn. RM č. 461/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 98/2015: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty ve 
výši 2.500 Kč z účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na finále okresního kola 
v přehazované smíšených družstev 1. – 5. tříd pro ZŠ Májová Ostrov pod účelovým znakem 
1005. 
 
2i. Rozpočtové opatření č. 100/2015 – OŽP – přijaté finanční prostředky z rozpočtu 
Karlovarského kraje na hospodaření v lesích 
Usn. RM č. 462/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 100/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 86.985 Kč z účelového 
neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích v roce 2015 
pod účelovým znakem 9101 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 
86.985 Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů pod účelovým znakem 9101. 
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2j. Rozpočtové opatření č. 101/2015 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z Ministerstva 
kultury pro Městskou knihovnu Ostrov na projekt Přispívání do báze autorit NKP a 
sjednocení lokální báze autorit s bází NKP 
Usn. RM č. 463/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 101/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 32 tis. Kč z účelové neinvestiční 
dotace z Ministerstva kultury v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ pod 
účelovým znakem 34053 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 32 tis. 
Kč na projekt „Přispívání do báze autorit NKP a sjednocení lokální báze autorit s bází NKP“ 
pro Městskou knihovnu Ostrov pod účelovým znakem 34053. 
 
 
3. Plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí 2015 
Usn. RM č. 464/15 
RM bere na vědomí plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí roku 2015, kdy celkové příjmy města 
včetně financování činily 85.552 tis. Kč a celkové výdaje města činily 58.186 tis. Kč. Rozdíl 
mezi příjmy a výdaji je 27.366 tis. Kč.  
 
 
4. A) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2015  
4. B) Příspěvky na poskytování sociální služby – raná péče 
A) 
Žádosti do 50 tis. Kč  
Usn. RM č. 465/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na 
provoz Humanitárního skladu použitého nábytku na rok 2015 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. 466/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na 
provoz Manželské poradny na rok 2015 ve výši 50 tis. Kč s Občanským sdružením Res vitae, 
Blahoslavova 18, 360 09  Karlovy Vary, IČ: 69968209, zastoupené MUDr. Jiřím Bartošem,  
v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 467/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na 
provoz Sabina Fialková Domov pro seniory „Květinka“ na rok 2015 ve výši 20 tis. Kč se 
Sabinou Fialkovou, nar. 31. 10. 1972, Krušnohorská 1368, 363 01 Ostrov, IČ: 69277001, 
v předloženém znění. 
 
 
Usn. RM č. 468/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na 
poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na 
rok 2015 ve výši 10 tis. Kč s organizací Kontakt bB občanské sdružení pro studium, 
rehabilitaci a sport bez barier, Strahov blok 1, Vaníčkova 7, 169 00 Praha 6,  
IČ: 68402651,  zastoupenou Mgr. Štěpánkou Řehořkovou, v  předloženém znění. 
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Usn. RM č. 469/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na 
provoz lůžek dlouhodobé paliativní péče na rok 2015 ve výši 50 tis. Kč s organizací Zařízení 
následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, Perninská 975, 363 21  
Nejdek, IČ: 69979821,  zastoupenou paní Olgou Pokornou, DiS., v  předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 470/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na 
zajištění Preventivního vyšetření zraku předškolních dětí v MŠ v Ostrově na rok 2015 ve výši 
30 tis. Kč s organizací Prima Vizus, o. p. s., nestátní zdravotnické zařízení, Dolnická 21, 350 
02  Cheb, IČ: 29113971,  zastoupenou MUDr. Ing. Robertem Plachým, v  předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 471/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na 
projekt Smysluplné trávení volného času, jako základ pro změnu?! – v rámci prevence 
sociálně patologických jevů na rok 2015 ve výši 30 tis. Kč s organizací DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ, 
Plzeň, Karlovarská 67, 323 18  Plzeň, odloučené pracoviště Myslbekova 4, 360 01  Karlovy 
Vary, IČ: 49778129, zastoupenou Mgr. Viktorem Varmužou, zastoupeným PhDr. Kristinou 
Červenkovovou, v  předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 472/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na 
zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na rok 2015 ve výši 30 tis. Kč 
s organizací Náhradním rodinám, o. p. s., Plzeňská 1785/33, 360 01  Karlovy Vary, IČ: 
29119332,  zastoupenou Mgr. Šárkou Bystroňovou, v  předloženém znění. 
 
 
Žádosti nad 50 tis. Kč 
Usn. RM č. 473/15 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Ostrova na Provoz střediska Ostrov, Hlavní tř. č. p. 1365 na rok 2015 ve výši 90 tis. Kč 
s organizací TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s., Mozartova 444/6, 360 20  Karlovy Vary, 
IČ: 25248863, zastoupenou panem Pavlem Rogaczewskim,v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 474/15 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Ostrova na provoz Linky důvěry na rok 2015 ve výši 65 tis. Kč s organizací Občanské 
sdružení Rev vitae, Blahoslavova 18, 360 09  Karlovy Vary, IČ: 69968209, zastoupenou 
MUDr. Jiřím Bartošem, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 475/15 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Ostrova na provoz NZDM Klub Ostrov – Zašívárna na rok 2015 ve výši 60 tis. Kč 
s organizací Občanské sdružení Světlo, Husova 1325, 432 01  Kadaň, IČ 65650701, 
zastoupenou Bc. Janem Hudákem, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 476/15 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Ostrova na sociální službu Terénní program na rok 2015 ve výši 60 tis. Kč s organizací 
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Občanské sdružení Světlo, Husova 1325, 432 01  Kadaň, IČ 65650701, zastoupenou Bc. 
Janem Hudákem, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 477/15 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Ostrova na zajištění činnosti Dobrovolnické služby Tereza, Ostrov na rok 2015 ve výši 131 
tis. Kč s organizací Oblastní charita Ostrov, Lidická 1036, 363 01  Ostrov, IČ 49753185, 
zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 478/15 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Ostrova na provoz Domova pokojného stáří a Denního stacionáře v Ostrově na rok 2015 ve 
výši 350 tis. Kč s organizací Oblastní charita Ostrov, Lidická 1036, 363 01  Ostrov, IČ 
49753185, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 479/15 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Ostrova na provoz Domova pokojného stáří bl. Hroznaty v Hroznětíně na rok 2015 ve výši 80 
tis. Kč s organizací Oblastní charita Ostrov, Lidická 1036, 363 01  Ostrov, IČ 49753185, 
zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, v předloženém znění. 
 
B) 
Usn. RM č. 480/15 
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku Středisku pro ranou péči Plzeň, o. p. s. na poskytování 
sociální služby raná péče pro občany města Ostrov na rok 2015 ve výši 9.000 Kč. 
 
Usn. RM č. 481/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na 
poskytování sociální služby raná péče na rok 2015 ve výši 9.000 Kč s organizací Středisko 
pro ranou péči Plzeň, o. p. s., IČ: 29109663, zastoupenou Mgr. Miroslavou Bartošovou, 
v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 482/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 89/2015 : 
Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2015 o 9.000 Kč na podporu sociálních služeb a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města na rok 2015 ve výši 9.000 Kč pro Středisko pro ranou 
péči Plzeň, o. p. s. na rok 2015. 
 
Usn. RM č. 483/15 
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku Společnosti pro ranou péči o. s. na poskytování sociální 
služby raná péče pro občany města Ostrov na rok 2015 ve výši 9.000 Kč. 
 
 
Usn. RM č. 484/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na 
poskytování sociální služby raná péče na rok 2015 ve výši 9.000 Kč s organizací Společnost 
pro ranou péči o. s., IČ: 67363610, zastoupenou Mgr. Pavlou Matyášovou, v předloženém 
znění. 
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Usn. RM č. 485/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 90/2015 : 
Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2015 o 9.000 Kč na podporu sociálních služeb a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města na rok 2015 ve výši 9.000 Kč pro Společnost pro ranou 
péči Praha, o. s. na rok 2015. 
 
 
5. Souhlas obce při posouzení nároku na doplatek na bydlení 
Usn. RM č. 486/15 
RM bere na vědomí informaci o souhlasu města při posouzení nároku na doplatek na bydlení. 
 
 
6. Žádost MDDM o schválení změny „Plánu nákupu investic pro rok 2015“ 
Usn. RM č. 487/15 
RM souhlasí se změnou investičního plánu na rok 2015 Městského domu dětí a mládeže 
Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary. Původně plánovaná investice ve výši 600.000 Kč pro 
rok 2015 nebude realizována. Nově se schvaluje pořízení stroje na dekompresi umělé trávy, 
mobilní tribuny a mobilního zahradního altánu v celkové ceně 565.000 Kč. 
 
 
7. Žádost MŠ Krušnohorská o zajištění realizace stavby altánku na území města, rozpočtové 
opatření 
Usn. RM č. 488/15 
RM ukládá provést odvod částky 59.991 Kč z fondu investic Mateřské školy Ostrov, 
Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary do rozpočtu města dle § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Usn. RM č. 489/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č.: 99 /2015 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty ve výši 59.991 
Kč z nařízeného odvodu z fondu investic Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres 
Karlovy Vary a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy 
ve výši 59.991 Kč na realizaci stavby altánu na zahradě Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 
766, okres Karlovy Vary. 
 
 
8. Petice za řádnou opravu cesty p. p. č. 2635, která vede od VaK k zahradám a garážím 
Usn. RM č. 490/15 
RM schvaluje odpověď na Petici za řádnou opravu cesty p. p. č. 2635, která vede od VaK 
k zahradám a garážím v předloženém znění se změnami uvedenými v zápise. 
 
 
9. Odvolání člena Komise pro propagaci a historickou paměť města  
Usn. RM č. 491/15 
RM odvolává v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů Ing. Karla Tetura z funkce člena Komise pro propagaci 
a historickou paměť města z důvodu vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Domu 
kultury Ostrov. Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, 
okres Karlovy Vary, IČ: 005 20 136, ke dni 30. 4. 2015. 
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10. Souhlas s použitím znaku města 
Usn. RM č. 492/15 
RM schvaluje poskytnutí znaku města Ostrova v elektronické podobě pro potřeby 
Občanského střeleckého spolku Ostrov z. s. na razítko, vlajku a výšivku na uniformě. 
 
 
11. Ostrov, Parkoviště zadní Lidická - schválení dodatku č. 2 (vícepráce) 
Usn. RM č. 493/15 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 323-14-11-21, kterým se 
celková cena stavby „Ostrov, Parkoviště zadní Lidická“ navyšuje o 88 127,11 Kč včetně 21% 
DPH. 
 
Usn. RM č. 494/15 
RM ukládá OI požádat o rozpočtové opatření k zajištění financování stavby. 
 
 
12. Veřejná zakázka – „Ostrov, Obytná zóna za budovou PČR“ - schválení zadávacích 
podmínek pro zadávací řízení na dodavatele stavby a složení komise pro otevírání obálek a 
hodnocení nabídek 
Usn. RM č. 495/15 
RM schvaluje pro veřejnou zakázku na dodavatele stavby „Ostrov, Obytná zóna za budovou 
PČR“ zadání formou otevřeného řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a 
schvaluje zadávací podmínky. Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková 
cena. 
 
Usn. RM č. 496/15 
RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise 
provede otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení. 
 
 
13.Pronájmy 
13a. Pronájem nebytového prostoru na č. p. 1030 – 1031, ulice Brigádnická 
Usn. RM č. 497/15 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru na č. p. 1030 - 1031, ulice Brigádnická  
v Ostrově, o výměře celkem 181,4 m², paní Pavlíně Veselé, IČ: 037 76 310, bytem xxxxxxxx, 
za nájemné 1 256,89 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, za účelem provozování dětské herny a 
zájmových kroužků pro rodiče s dětmi. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a paní Pavlínou Veselou nebude 
uzavřena do 30 dnů ode dne doručení usnesení RM paní Pavlíně Veselé, bude dnem 
následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
13b. Zřízení věcného břemene - služebnosti na p. p. č. 885/1 a 2726 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 
kabel NN ČEZ Distribuce, a.s.   
Usn. RM č. 498/15 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Ostrov, KV, p. 
č. 896/21, MV Development, kabel NN“, vymezujícího rozsah věcného břemene - služebnosti 
na p. p. č. 885/1 a 2726 v k. ú. Ostrov nad Ohří pro oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za dohodnutou celkovou 
jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč za každý započatý metr čtvereční budoucího povinného 
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pozemku zatíženého zařízením pro distribuci elektřiny, minimálně však 1 000 Kč plus DPH  
v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Náklady na zřízení věcného 
břemene - služebnosti, vypracování GP, včetně zaplacení náhrad povinnému, ponese 
oprávněný. 
 
13c. Zřízení věcného břemene – služebnosti na  p. p. č. 422/1 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova – 
STL plynovod RWE GasNet, s.r.o. 
Usn. RM č. 499/15 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy plynárenského zařízení dle skutečného provedení stavby „STL plynovod Dolní Žďár 
– SOU Škoda“, na části p. p. č. 422/1 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, pro oprávněného, 
společnost RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, za 
dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 4 500 Kč plus DPH v zákonné výši. 
Náklady na zřízení věcného břemene, vypracování GP včetně zaplacení náhrad povinnému, 
ponese oprávněný.  
 
13d. Výpůjčka části p. p. č. 224/111 v k. ú. Ostrov nad Ohří, jehož součástí je stavba 
přístřešku autobusové zastávky, pro zřízení pouliční knihovny 
Usn. RM č. 500/15 
RM schvaluje uzavření Výpůjční smlouvy na výpůjčku části přístřešku autobusové zastávky o 
ploše cca 1 m2, která je součástí p. p. č. 224/111 v k. ú. Ostrov nad Ohří, s Ing. Janem 
Burešem, bytem xxxxxxx, Petrem Fráňou, bytem xxxxxxx, Pavlínou Volkovjakovou, bytem 
xxxxxxx a Wojciechem Korzuchowskim, bytem xxxxxxx, pro zřízení pouliční knihovny. 
 
 
14.Prodeje 
14a. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1902 v k. ú. Ostrov nad Ohří od p. Františka Lejčka 
Usn. RM č. 501/15 
RM doporučuje ZM schválit v rámci využití předkupního práva převod stavby garáže na 
st. p. č. 1902 o výměře 28 m2 v k. ú. Ostrov na Ohří z majetku p. Františka Lejčka, bytem 
xxxxxxx, do majetku Města Ostrov, za cenu sjednanou ve výši 27 304 Kč. Daň z nabytí 
nemovitých věcí spolu s náklady na sepsání kupní smlouvy a kolku návrhu na vklad práva do 
katastru nemovitostí uhradí kupující, tj. Město Ostrov. 
 
 
15.Realizace úspor energie - MŠ Myslbekova, Ostrov – dodatek č.1 
Usn. RM č. 502/15 
RM schvaluje dodatek SOD  č. 1 – navýšení  ceny díla “Realizace úspor energie - MŠ 
Myslbekova, Ostrov“ o 74 462,00 Kč.  
 
 
16. Ceník vstupného na městské koupaliště Ostrov pro sezónu 2015   
Usn. RM č. 503/15 
RM schvaluje ceník vstupného na koupaliště Ostrov pro sezónu 2015:  
Specifikace položek 2008-2011 2012-2014 2015 
Celodenní vstupné - dospělí  45,- Kč 50,- Kč 50,- Kč 
Celodenní vstupné děti - 6 až 15 let a senioři 
nad 60 let 

25,- Kč 30,- Kč 30,- Kč 

Odpolední vstupné – dospělí (od 15,00 hod.)  30,- Kč 35,- Kč 35,- Kč 
Odpolední vstupné děti 6 až 15 let a senioři nad 20,- Kč 25,- Kč 25,- Kč 
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60 let (od 15,00 hod)  
Jednotné vstupné pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P 
ve výši  25,- Kč/den a u dětí do 15 let vstup zdarma. 

 25,- Kč  25,- Kč  

Děti do 6 let  Zdarma  Zdarma  Zdarma  
 
 
17. Informace starosty 
18a. Veřejná zakázka na provozovatele MHD v Ostrově 
Usn. RM č. 504/15 
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na provozování MHD v Ostrově právnickou osobu 
AD LIGNETA regionalbus s. r. o., Severní 872/15, 360 05 Karlovy Vary a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě pro období 
od 01. 07. 2015 za cenu 97.324,-Kč za měsíc, tedy 1.167.888,-Kč za rok (DPH 0%). 
 
 
18. Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 
    starosta             místostarosta 
 
 


