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Město Ostrov 
Usnesení 

z 23. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 26. října 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. Mimořádná přidělení bytů  
3. Doplnění pořadníku na byty s nejvyšším nájemným, které je v místě a čase obvyklé  
4. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů  
5. Stanoviska ve věci doplatku na bydlení  
6. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouva  
7. Partnerství v projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrov"  
8. Návrh investičních plánů příspěvkových organizací na rok 2016  – bod byl vyřazen  

z jednání 
9. Žádost Měk Ostrov o souhlas s použitím rezervního fondu  
10. Vyhlášení vítěze veřejné zakázky "Poptávka služeb cestovních agentur" s názvem 

projektu Výuka jazyků v Májové - zadavatel ZŠ Májová  
11. Souhlas s přijetím daru pro mateřské školy  
12. Změny a přesuny prostředků závazných ukazatelů u MŠ Palackého  
13. Souhlas s poskytnutím dotace pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu 

Ostrov  
14. Souhlas s přijetím finančního daru  
15. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu  
16. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění  
17. Pohledávky k 30. 9. 2015  
18. Uzavření smlouvy  s Ostrovskou teplárenskou, a.s.  
19. Rozpočet na rok 2016 – 2.čtení  
20. PRONÁJMY  

a) Pronájem nebytového prostoru na č. p. 1101, ulice Krušnohorská 
b) Pronájem části vývěsní skříňky na p. p. č. 224/35 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
c) Zvláštní užívání veřejného prostranství - prodej jmelí  
d) Pronájem části pozemku p. p. č. 1114/1 v k. ú. Velichov 
e) Zrušení usnesení RM č. 911/15 ze dne 28. 7. 2015 
f) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 224/29, 224/30, 224/111, 499/2, 

500/14, 500/15, 500/17 a 500/19 v k. ú. Ostrov nad Ohří – plynárenské zařízení RWE 
GasNet, s.r.o.  
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g) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 224/1, 224/40, 224/42, 224/43, 
224/44, 224/90, 224/91, 224/94, 224/95, 224/341, 224/342, 224/559, 224/560, 440/6 a 
440/7 v k. ú. Ostrov nad Ohří – plynárenské zařízení RWE GasNet, s.r.o. 

h) Pronájem části N/ na č. p. 709, ulice Brigádnická 
21. PRODEJE  

a) Prodej bytových domů 
b) Nákup st. p. č. 1073/7 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří     
c) Nákup st. p. č. 112 spolu se stavbou objektu č. p. 225 a st. p. č. 2080 v k. ú. Ostrov nad 

Ohří 
22. Změna nájemních smluv na pronájem bytů  
23. Výpůjčka domácích kompostérů  
24. Prodloužení termínu dokončení stavby Rekonstrukce lávky přes Bystřici ve Školní ulici  
25. Změna organizačního řádu MěÚ Ostrov  
26. Program jednání ZM konaného dne 11.11.2015  
27. Informace starosty 

a) Informace o pobytových zařízeních sociálních služeb  
b) Žádost MŠ Krušnohorská o souhlas s přijetím finančního daru účelově určeného  
c) Výhry z veřejné soutěže Zlatý oříšek Karlovarského kraje  
d) Souhlas s poskytnutím dotace pro TJ MDDM Ostrov  
e) Změna platového výměru – v písemné podobě  

28. Zprávy z komisí 
 
Účast:  
Vedoucí OSVZ k bodům 2 až 6 a 25a) 
Vedoucí ORÚP k bodu 7 
Vedoucí OKS k bodům 8 až 14 a 27b), c), d) a e) 
Vedoucí OF k bodům 15 až 19 
Vedoucí OMS k bodům 20 až 24 
Vedoucí TAJ k bodům 25 a 26 
 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 1646/15 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 
2014 pod č. 990/14, 1161/14 a 1181/14 a z roku 2015 pod č. 145/15, 146/15, 908/15, 1030/15, 
1114/15, 1165/15, 1196/15, 1255/15, 1332/15, 1467/15 až 1469/15, 1490/15, 1491/15, 
1522/15, 1523/15, 1545/15 až 1560/15,  1569/15 až 1571/15, 1578/15, 1580/15, 1582/15 až 
1589/15, 1594/15 až 1597/15, 1607/15, 1608/15, 1611/15 až 1615/15, 1617/15 až 1635/15, 
1638/15 a 1643/15. 
 
 
2. Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č. 1647/15 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: Manželé A. a A. 
K., Z. Š., K. G., M. M., D. H. 
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Usn. RM č. 1648/15 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením jiného bytu v Ostrově těmto žadatelům: R. G. 
 
Usn. RM č. 1649/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v přístavbě č. p. 1377 na Jáchymovské ul.  
v Ostrově pí A. K.. 
 
Usn. RM č. 1650/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v původní č. p. 1377 na Jáchymovské ul. 
v Ostrově pí A. K.. 
 
Usn. RM č. 1651/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v Ostrově manželům I. a P. S. 
 
Usn. RM č. 1652/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+1 v Ostrově manželům V. J. J. 
 
Usn. RM č. 1653/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v původní č. p. 1377 na Jáchymovské ul. 
v Ostrově p. I. S.. 
 
Usn. RM č. 1654/15 
RM souhlasí s přednostním přidělením bytu 2+1 v Ostrově pí D. J. 
 
Usn. RM č. 1655/15 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/7 o velikosti 1+kk pro p. J. P. - na 
dobu od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016. 
 
Usn. RM č. 1656/15 
RM souhlasí s přednostním přidělením bytu 1+0 v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově 
pí M. B. 
 
Usn. RM č. 1657/15 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu v ul. Brigádnická 708/8 v Ostrově s pí 
A. O. 
 
Usn. RM č. 1658/15 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu v ul. Jáchymovská 1377/19B v Ostrově 
s pí V. P. 
 
Usn. RM č. 1659/15 
RM ruší usn. RM č. 419/15 ze dne 29. 4. 2015.  
 
 
3. Doplnění pořadníku na byty s nejvyšším nájemným, které je v místě a čase obvyklé 
Usn. RM č. 1660/15 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na přidělování bytů, kde je stanoveno nejvyšší nájemné, 
které je v místě a čase obvyklé o tyto žadatele, v tomto pořadí: D. H., L. G., L. V., T. H., L. 
H., V. a M. M., T. Ch., J. V., M. K., B. K., M. M., N. G., S. L., L a B. V., M. Č., F. K., P. P., 
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S. M., L. B., G. B., A. K., M. S., J. Š., L. L., L. S., A. D., Š. E., M. R., J. M., J. P., P. B., J. H., 
H. B., E. K., J. H., R. L., M. a D. Š., M. P., R. Š., A. U., M. N., D. B., A. D., A. Š., M. K., D. 
G., M. L., R. P., J. K., J. F., R. B., V. V. 
 
Usn. RM č. 1661/15 
RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na přidělování bytů, kde je stanoveno nejvyšší 
nájemné, které je v místě a čase obvyklé o tyto žadatele: M. B., H. H., J. F., Š. B., L. D., P. S., 
L. N., A. B., N. G., Z. D., J. B., N. F., M. D., M. Š. 
 
 
4. Přidělení, podnájmy, přechody a směny bytů - v období od 8. 9. 2015 do 19. 10. 2015      
- bez usnesení 
 

5. Stanoviska ve věci výplaty doplatku na bydlení 

Usn. RM č. 1662/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní B. B., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 1663/15 
RM nesouhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana R. K., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 1664/15 
RM nesouhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana D. Š., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 1665/15 
RM nesouhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osoby 
užívající byt pana L. O. a s ním společně posuzovanou osobu paní K. K., kteří užívají za 
účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 
67090290. 
 
Usn. RM č. 1666/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana M. S., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Májová 
718, Evžen Páloš, IČ: 11613254. 
 
Usn. RM č. 1667/15 
RM nesouhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana A. P., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Májová 
718, Evžen Páloš, IČ: 11613254. 
 
Usn. RM č. 1668/15 
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RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana R. B., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Májová 
718, Evžen Páloš, IČ: 11613254. 
 
 
6. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy   
Usn. RM č. 1669/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 
Ostrov pro zdravotně postižené děti pro D. K., zastoupeného paní J. K. ve výši 5.000 Kč. 
 
 
7. Partnerství v projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrov" 
Usn. RM č. 1670/15 
RM doporučuje ZM schválit, že město Ostrov bude finančním partnerem v projektu „Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“ ve smyslu předloženého návrhu. Výše 
finanční spoluúčasti v projektu pro město Ostrov nepřesáhne 1.104 tis. Kč. 
 
Usn. RM č. 1671/15 
RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem všech dokumentů nezbytných pro řádné 
podání žádosti o dotaci na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP 
Ostrov“ a dalších dokumentů pro zdárnou realizaci projektu. 
 
 
8. bod vyřazen z jednání 
 
 
9. Žádost Měk Ostrov o souhlas s použitím rezervního fondu 
Usn. RM č. 1672/15 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Městské knihovny Ostrov, příspěvkové 
organizace ve výši max. 116.749 Kč na pořízení: RFID čipů, TeamViewer a doplnění 
knihovního fondu. 
 
10. Vyhlášení vítěze veřejné zakázky „Poptávka služeb cestovních agentur“ s názvem 
projektu Výuka jazyků v Májové - zadavatel ZŠ Májová 
Usn. RM č. 1673/15 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídkové 
ceny schvaluje, dle předloženého návrhu hodnotící komise, pořadí nabídek a přiděluje 
veřejnou zakázku Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary „Poptávka služeb 
cestovních agentur - část A“, s názvem projektu Výuka jazyků v Májové, (jazykový kurz pro 
učitele) uchazeči s nabídkou č. 3 - ASIANA, spol. s r.o., sídlem Velflíkova 1430/8, Dejvice, 
160 00 Praha 6, IČ 497 04 362 s nabídkovou cenou 46.000 Kč včetně DPH.  
 

Usn. RM č. 1674/15 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídkové 
ceny schvaluje, dle předloženého návrhu hodnotící komise, pořadí nabídek a přiděluje 
veřejnou zakázku Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary „Poptávka služeb 
cestovních agentur - část B“, s názvem projektu Výuka jazyků v Májové, (stínování 
/shadowing/ pro pedagogy) uchazeči s nabídkou č. 1 - UNNI Trading, s.r.o., sídlem Olomouc 
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- Lazce, Na Letné 476/57, PSČ 772 00, IČ 278 02 221 s nabídkovou cenou 41.000 Kč včetně 
DPH. 
 

Usn. RM č. 1675/15 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídkové 
ceny schvaluje, dle předloženého návrhu hodnotící komise, pořadí nabídek a přiděluje 
veřejnou zakázku Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary „Poptávka služeb 
cestovních agentur - část C“, s názvem projektu Výuka jazyků v Májové, (jazykový pobyt pro 
žáky) uchazeči s nabídkou č. 2 - INEX - cestovní kancelář s.r.o., sídlem Plzeň, Divadelní 6, 
č.p. 151, PSČ 301 20, IČ 263 92 763 s nabídkovou cenou 483.000 Kč včetně DPH. 
 

Usn. RM č. 1676/15 
RM vylučuje ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Poptávka služeb cestovních agentur - 
část C“, s názvem projektu Výuka jazyků v Májové, (jazykový pobyt pro žáky) uchazeče č. 1 
- CK HROCH s.r.o., sídlem Dolní Zálezly, Dlážděná 160, PSČ 403 01, IČ 272 97 772 a 
uchazeče č. 3 - SLAN tour s.r.o., sídlem Slaný, Wilsonova 597, okres Kladno, PSČ 274 01, 
IČ 251 18 889 z důvodu, že nabídky nesplňují požadavky stanovené zadavatelem, tj. 
ubytování pedagogů není v penzionu nebo v hotelu, ale v hostitelských rodinách. 
 
 
11. Souhlas s přijetím daru pro mateřské školy 
Usn. RM č. 1677/15 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 20.000 Kč od Ostrovské 
teplárenské, a.s., se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 36301, IČ: 497 90 498 pro 
Mateřskou školu Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary, na úhradu nákladů na 
tělovýchovné akce pro děti v mateřské škole. 
 
Usn. RM č. 1678/15 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 20.000 Kč od Ostrovské 
teplárenské, a.s., se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 36301, IČ: 497 90 498 pro 
Mateřskou školu Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary, na úhradu nákladů na 
tělovýchovné akce pro děti v mateřské škole. 
 
Usn. RM č. 1679/15 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 20.000 Kč od Ostrovské 
teplárenské, a.s., se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 36301, IČ: 497 90 498 pro 
Mateřskou školu Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary, na úhradu nákladů na 
tělovýchovné akce pro děti v mateřské škole. 
 
Usn. RM č. 1680/15 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 20.000 Kč od Ostrovské 
teplárenské, a.s., se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 36301, IČ: 497 90 498 pro 
Základní školu Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, okres 
Karlovy Vary, na úhradu nákladů na tělovýchovné akce pro děti v mateřské škole. 
 
Usn. RM č. 1681/15 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 20.000 Kč od Ostrovské 
teplárenské, a.s., se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 36301, IČ: 497 90 498 pro 
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Mateřskou školu Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, na úhradu nákladů na 
tělovýchovné akce pro děti v mateřské škole. 
 
 
12. Změny a přesuny prostředků závazných ukazatelů u MŠ Palackého  
Usn. RM č. 1682/15 
RM schvaluje změny závazných ukazatelů PO č. 2 /2015: 
Zvyšují se výnosy ve výkazu zisků a ztrát u Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, okres 
Karlovy Vary o 71.180 Kč na řádku „Poplatky od rodičů“ a zvyšují se náklady ve výkazu 
zisku a ztrát u Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary pro rok 2015  
o 3.500 Kč na řádku „Opravy a udržování“, o 1.860 Kč na řádku „Odpisy“ a o 65.820 Kč na 
řádku „Ostatní náklady“. 
 
 
13. Souhlas s poskytnutím dotace pro ZO Český zahrádkářský svaz Ostrov 
Usn. RM č. 1683/15 
RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 100 tis. Kč pro Základní 
organizaci Českého zahrádkářského svazu Ostrov, ev. č. 303005, se sídlem Hlavní třída 795, 
363 01 Ostrov, IČ 18229948, zastoupené panem Petrem Kadlecem na opravu vodovodních 
řádů v zahrádkářských osadách. 
 
Usn. RM č. 1684/15 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Ostrova na rok 2015 ve výši 100 tis. Kč se Základní organizací Českého zahrádkářského 
svazu Ostrov, ev. č. 303005, se sídlem Hlavní třída 795, 363 01 Ostrov, IČ 18229948, 
zastoupenou panem Petrem Kadlecem v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 1685/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č.  228/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru financí o 100 tis. Kč  
u nespecifikované rezervy a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
kanceláře starosty ve výši 100 tis. Kč na dotaci pro ZO ČZS Ostrov na opravu vodovodních 
řádů v zahrádkářských osadách. 
 
 
14. Souhlas s přijetím finančního daru 
Usn. RM č. 1686/15 
RM doporučuje ZM souhlasit s přijetím finančního daru ve výši 30.606,69 Kč na vypracování 
projektové dokumentace na výstavbu rozhledny Hraběnka od občanského sdružení Rozhledna 
Hraběnka, Klínovecká 964, 363 01 Ostrov, IČ 22884238 zastoupeném paní Ing. Arch. 
Marcelou Plachou, předsedkyní sdružení. 
 
Usn. RM č. 1687/15 
RM doporučuje ZM souhlasit s darovací smlouvou na finanční dar ve výši 30.606,69 Kč 
uzavřenou s občanským sdružením Rozhledna Hraběnka, Klínovecká 964, 363 01 Ostrov, IČ 
22884238 zastoupeným paní Ing. Arch. Marcelou Plachou, předsedkyní sdružení 
v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 1688/15 
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RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 230/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města na rok 2015 u odboru investic ve výši 30.606,69 Kč 
z přijatého daru od občanského sdružení Rozhledna Hraběnka a zařazují se výdaje do 
rozpočtu města na rok 2015 u odboru investic ve výši 30.606,69 Kč na vypracování 
projektové dokumentace na výstavbu rozhledny Hraběnka. 
 
 
15. Rozpočtová opatření 
15a. Rozpočtové opatření č. 210/2015 – OI – přesun finančních prostředků v rámci dotační 
akce Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova  
Usn. RM č. 1689/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 210/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 160 tis. Kč u odboru investic u procentních 
podílů prostředků EU a CZ u dotačního projektu Naučná stezka Po starých cestách okolo 
Ostrova a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 160 tis. Kč u odboru investic na 
nezpůsobilé výdaje u dotačního projektu Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova. 
 
15b. Rozpočtové opatření č. 211/2015 – OŽP – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 
zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2015 
Usn. RM č. 1690/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 211/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 12.067 Kč z účelové neinvestiční 
dotace z Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře pod účelovým 
znakem 29008 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 12.067 Kč na 
úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za období II. čtvrtletí 2015 pod 
účelovým znakem 29008. 
 
15c. Rozpočtové opatření č. 212/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na opravy a 
údržbu chodníků ve městě  
Usn. RM č. 1691/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 212/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 200 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
opravy v nebytových prostorech a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 200 tis. 
Kč u odboru majetkové správy na opravy a údržbu chodníků ve městě.  
 
15d. Rozpočtové opatření č. 213/2015 – OI – přesun finančních prostředků v rámci akce 
rekonstrukce zámku  
Usn. RM č. 1692/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 213/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 20 tis. Kč u odboru investic na 
rekonstrukci zámku a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 20 tis. Kč u 
odboru investic na rozšíření videotechniky na zámku.  
 
15e. Rozpočtové opatření č. 214/2015 – OI – přesun finančních prostředků v rámci akce 
rekonstrukce letního tábora Manětín 
Usn. RM č. 1693/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 214/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 927 tis. Kč u odboru investic na 
rekonstrukci letního tábora v Manětíně 2. etapa – 4. část a zařazují se výdaje do rozpočtu 
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města pro rok 2015 ve výši 927 tis. Kč u odboru investic na rekonstrukci letního tábora 
v Manětíně 2. etapa – 5. část.  
 
15f. Rozpočtové opatření č. 215/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na opravu kotců 
pro psy v útulku pro psy 
Usn. RM č. 1694/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 215/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 200 tis. Kč u odboru majetkové správy 
z městského koupaliště a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 200 tis. Kč u 
odboru majetkové správy na opravu kotců pro psy v útulku pro psy,  
 
15g. Rozpočtové opatření č. 216/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na opravy a 
údržbu vozovek ve městě 
Usn. RM č. 1695/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 216/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 200 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
opravy v nebytových prostorech a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 200 tis. 
Kč u odboru majetkové správy na opravy a údržbu vozovek ve městě.  
 
15h. Rozpočtové opatření č. 217/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na zhotovení 
paravanu v kostele Panny Marie 
Usn. RM č. 1696/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 217/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 40 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
opravy v domě kultury a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 40 tis. Kč 
u odboru majetkové správy na nákup DDHM v kostele Panny Marie.  
 
15i. Rozpočtové opatření č. 218/2015 – OKS – přesun finančních prostředků na nákup 
slavnostních praporů JSDH 
Usn. RM č. 1697/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 218/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 127 tis. Kč u odboru kanceláře starosty 
z výdajových položek JSDH a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 127 
tis. Kč u odboru kanceláře starosty na nákup slavnostních praporů JSDH. 
 
15j. Rozpočtové opatření č. 219/2015 – OF – přesun finančních prostředků na příspěvek na 
změnu způsobu vytápění 
Usn. RM č. 1698/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 219/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 150 tis. Kč u odboru finančního u 
příspěvku z programu finanční podpory bytové výstavby a zvyšují se výdaje v rozpočtu města 
pro rok 2015 o 150 tis. Kč u odboru finančního na příspěvek na změnu způsobu vytápění. 
 
15k. Rozpočtové opatření č. 220/2015 – OMS – zvýšení příjmů z pronájmu pozemků a 
zvýšení výdajů na příspěvek VSOZČ na vodovod ve Kfelích 
Usn. RM č. 1699/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 220/2015: 
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Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 278 tis. Kč u odboru majetkové správy 
z pronájmu pozemků a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 278 tis. Kč u 
odboru majetkové správy na příspěvek VSOZČ na vodovod ve Kfelích. 
 
15l. Rozpočtové opatření č. 221/2015 – OF – zvýšení příjmů z dividend od České spořitelny a 
zařazení výdajů na platební výměry z Finančního úřadu pro Karlovarský kraj 
Usn. RM č. 1700/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 221/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 639.380 Kč u odboru finančního 
z přijatých dividend od České spořitelny a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 
ve výši 639.380 Kč u odboru finančního na platební výměry z Finančního úřadu pro 
Karlovarský kraj. 
 
15m. Rozpočtové opatření č. 222/2015 – OI – přesun finančních prostředků na parkoviště za 
PČR 
Usn. RM č. 1701/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 222/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 230 tis. Kč u odboru investic na řádku 
nákupy ostatních služeb a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 230 tis. Kč u 
odboru investic na parkoviště za PČR. 
 
15n. Rozpočtové opatření č. 223/2015 – OI – přesun finančních prostředků na opravy 
vozovek a u dotačního projektu Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice  
Usn. RM č. 1702/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 223/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 550 tis. Kč u odboru investic u dotační 
akce Ostrov, Čapkova a Nejedlého u procentních podílů prostředků EU a CZ, zvyšují se 
výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 450 tis. Kč u odboru majetkové správy na opravy 
vozovek ve městě a zvyšují se výdaje v rozpočtu města u odboru investic o 100 tis. Kč na 
výdaje mimo dotaci u akce Ostrov, Čapkova a Nejedlého. 
 
15o. Rozpočtové opatření č. 224/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na zálohu na 
koupi čp. 225 - Myslivna 
Usn. RM č. 1703/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 224/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 500 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
řádku nákupy nemovitostí a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 500 
tis. Kč u odboru majetkové správy na nákup objektu čp. 225 - Myslivna. 
 
15p. Rozpočtové opatření č. 225/2015 – OI – přesun finančních prostředků na novou 
mateřskou školu - Masarykova 
Usn. RM č. 1704/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 225/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 55 tis. Kč u odboru investic na přípravu 
projektů regenerace městského prostoru a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 
55 tis. Kč u odboru investic na novou mateřskou školu - Masarykova. 
 
15q. Rozpočtové opatření č. 226/2015 – OI – přesun finančních prostředků na vytápění jeviště 
v DK 
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Usn. RM č. 1705/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 226/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 121 tis. Kč u odboru investic na přípravu 
projektů regenerace městského prostoru a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 
ve výši 121 tis. Kč u odboru investic na vytápění jeviště v DK. 
 
15r. Rozpočtové opatření č. 227/2015 – OI – přesun finančních prostředků na areál složek IZS 
Usn. RM č. 1706/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 227/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 300 tis. Kč u odboru investic na 
pohledovou zeď a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 300 tis. Kč u odboru 
investic na areál složek IZS. 
 
15s. Rozpočtové opatření č. 231/2015 – OŽP - zařazení neinvestiční účelové dotace  
z Ministerstva životního prostředí na výdaje v rámci Programu péče o krajinu  
Usn. RM č. 1707/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 231/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 102.800 Kč z účelové neinvestiční 
dotace z Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu  pod účelovým 
znakem 15091 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 102.800 Kč na 
základní údržbu chráněných území a památných stromů pod účelovým znakem 15091. 
 
15t. Rozpočtové opatření č. 232/2015 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z MŠMT 
prostřednictvím KÚKK pro Základní školu JVM na zvyšování kvality ve vzdělávání 
Usn. RM č. 1708/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 232/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 997.200 Kč z účelové neinvestiční 
dotace z MŠMT na zvyšování kvality ve vzdělávání pro ZŠ JVM pod účelovým znakem 
33058 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 997.200 Kč na příspěvek 
pro Základní školu JVM na zvyšování kvality ve vzdělávání z operačního programu 
vzdělávání pro konkurenceschopnost pod účelovým znakem 33058. 
 
15u. Rozpočtové opatření č. 233/2015 – OI – přesun finančních prostředků na projektovou 
dokumentaci na komunitní kompostárnu 
Usn. RM č. 1709/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 233/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 187 tis. Kč u odboru investic na přípravu 
projektů regenerace městského prostoru a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 
ve výši 187 tis. Kč u odboru investic na projektovou dokumentaci na komunitní kompostárnu.  
 
15v. Rozpočtové opatření č. 235/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na výměnu 
výkladců a oken na Staré radnici 
Usn. RM č. 1710/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 235/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 250 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
opravy kulturních památek v městské památkové zóně a zvyšují se výdaje v rozpočtu města 
pro rok 2015 o 250 tis. Kč u odboru majetkové správy na výměnu výkladců a oken na Staré 
radnici. 
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16. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 
Usn. RM č. 1711/15 
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 
37.745,- Kč s paní B. K., nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, paní D. M., 
nar. xxxxxxxxxx a panem M. M., nar. xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov 
v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 1712/15 
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 
43.820,- Kč s paní E. Š., nar. xxxxxxxxxx a panem M. O., nar. xxxxxxxxxx, oba bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 1713/15 
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 
11.145,- Kč s panem M. K., nar. xxxxxxxxxx a paní G. K., nar. xxxxxxxxxx, oba bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 
 
 
17. Řešení pohledávek k 30.9.2015 
- bez usnesení 
 
 
18. Uzavření dohody mezi městem Ostrov a Ostrovskou teplárenskou, a. s. a KB a. s.  
Usn. RM č. 1714/15 
RM doporučuje ZM uzavřít dohodu mezi městem Ostrov, Ostrovskou teplárenskou, a. s.  
a KB a. s. Tato dohoda navazuje na smlouvu o úvěru, která byla uzavřena mezi Komerční 
Bankou, a. s. a společností Ostrovská teplárenská, a. s. Obsahem dohody jsou závazky 
vyplývající z čl. 8.1.1. smlouvy o úvěru.  
 
 
19. Návrh rozpočtu na rok 2016 - 2. čtení v RM 
Usn. RM č. 1715/15 
RM bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2016 ve druhém čtení, kde celkové 
navrhované příjmy města činí 382 412 tis. Kč a celkové výdaje města činí 382 412 tis. Kč.  
 
 
20. Pronájmy 
20a. Pronájem nebytového prostoru na č. p. 1101, ulice Krušnohorská 
Usn. RM č. 1716/15 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru na č. p. 1101, ulice Krušnohorská v Ostrově, o 
výměře 151 m2, panu B. Q. D., IČ: 664 18 054, bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za 
nájemné 700,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem provozování prodejny s levným 
zbožím a second handem 
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Usn. RM č. 1717/15 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem B. Q. D. nebude uzavřena do 
30 dnů ode dne doručení usnesení RM panu B. Q. D., bude dnem následujícím po uplynutí 
lhůty usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
20b. Pronájem části vývěsní skříňky na p. p. č. 224/35 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 1718/15 
RM schvaluje pronájem ¼ vývěsní skříňky na p. p. č. 224/35 v k. ú. Ostrov nad Ohří o 
výměře 0,54 m², panu L. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za nájemné 500 Kč/rok, na 
dobu neurčitou, za účelem propagace Hnutí ANO 2011. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem P. nebude uzavřena do 30 dnů 
ode dne doručení usnesení RM panu P., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
20c. Zvláštní užívání veřejného prostranství – prodej jmelí na části p. p. č. 224/33 v k. ú. 
Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 1719/15 
RM schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství pro dočasný prodej jmelí na části p. p. č. 
224/33 v k. ú. Ostrov nad Ohří, v termínu od 25. 11. 2015 do 23. 12. 2015 (všední dny a 
soboty), paní Jarmile Schmiedové, IČ: 103 46 767, bytem xxxxxxxxxx, 360 05 Karlovy Vary. 
 
20d. Pronájem p. p. č. 1141/1 v k. ú. Velichov 
Usn. RM č. 1720/15 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 1141/1 v k. ú. Velichov, o 
výměře cca 110 m2 panu M. D., r. č. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 430 03 Chomutov, za 
cenu 2,37 Kč/m2/rok, za  účelem zahrádkářského využití.  
 
20e. Zrušení usnesení RM č. 911/15 ze dne 28. 7. 2015 
Usn. RM č. 1721/15 
RM ruší své usnesení č. 911/15 ze dne 28. 7. 2015, kterým schválila pronájem části p. p. č. 
500/16 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, paní M. V., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Hájek, za účelem vybudování stánku rychlého občerstvení, na dobu určitou 5 let 
s automatickým prodloužením na dobu neurčitou, za cenu 1.000 Kč/m2/rok. 
 
20f. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 224/29, 224/30, 224/111, 499/2, 
500/14, 500/15, 500/17 a 500/19 v k. ú. Ostrov nad Ohří – plynárenské zařízení RWE GasNet, 
s.r.o. 
Usn. RM č. 1722/15 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy plynárenského zařízení dle GP skutečného provedení stavby „REKO MS Ostrov – 
Šafaříkova +3“, na p. p. č. 224/29, 224/30, 224/111, 499/2, 500/14, 500/15, 500/17 a 500/19 
v k. ú. Ostrov nad Ohří, pro oprávněného, společnost RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 
940, 401 17 Ústí nad Labem, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč 
za každý započatý metr čtvereční budoucích povinných pozemků zatížených zařízením pro 
distribuci plynu, 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. 
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20g. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 224/1, 224/40, 224/42, 224/43, 224/44,  
224/90, 224/91, 224/94, 224/95, 224/341, 224/342, 224/559, 224/560, 440/6 a 440/7 v k. ú. 
Ostrov nad Ohří – plynárenské zařízení RWE GasNet, s.r.o. 
Usn. RM č. 1723/15 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy plynárenského zařízení dle GP skutečného provedení stavby „REKO MS Ostrov nad 
Ohří – Lidická +3“, na p. p. č. 224/1, 224/40, 224/42, 224/43, 224/44,  224/90, 224/91, 
224/94, 224/95, 224/341, 224/342, 224/559, 224/560, 440/6 a 440/7“ v k. ú. Ostrov nad Ohří, 
pro oprávněného, společnost RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč za každý započatý 
metr čtvereční budoucích povinných pozemků zatížených zařízením pro distribuci plynu, 
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. 
 
20h. Pronájem části NP na č. p. 709, ulice Brigádnická 
Usn. RM č. 1724/15 
RM schvaluje pronájem části nebytových prostor ve II. NP (kancelář č. 7, 8 a 12) na č. p. 709, 
ulice Brigádnická, o výměře celkem 46,4 m², společnosti MAS Krušné hory, o.p.s., IČ: 226 
91 022, se sídlem Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, za nájemné 30,- Kč/m²/rok, na dobu 
neurčitou, za účelem provozování kanceláře. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a společností MAS Krušné hory, o. p. s. 
nebude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení usnesení RM společnosti MAS Krušné hory, o. 
p. s., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v plném rozsahu 
zrušeno.  
 
 
21. Prodeje 
21a. Prodej bytových domů 
Usn. RM č. 1725/15 
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu kupní a smlouvu o předkupním právu a smlouvu o 
zřízení služebností s P. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, L. Š., bytem xxxxxxxxxx, 363 
01 Ostrov, manželi K. a H. B., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a V. M., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, P. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi F. a B. S., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. aj. Ž., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, E. 
H., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Hájek, M. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. P., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi P. a D. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
manželi O. a J. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, J. W., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, manželi K. a H. V., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi H. a K. R., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, B. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi L. a J. D., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a E. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, J. 
D., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, R. V., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, Z. V., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. J., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov a R. S., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, na prodej pozemku st.p.č. 2678, jehož součástí je stavba – 
budova č. p. 1329, v k.ú. Ostrov nad Ohří, za cenu 5.337.788,68 Kč plus veškeré náklady 
spojené s převodem, v předloženém znění. Současně RM doporučuje ZM schválit bezúplatné 
zřízení služebnosti umístění a provozování zařízení kabelové televize a přístupu do budovy za 
účelem provozování, údržby, oprav, modernizace a obnovy zařízení kabelové televize ve 



xxxxxxxxx Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb. 

přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Ostrov.  
 

15 
 

prospěch prodávajícího a služebnosti spočívající v právu kupujících a každého vlastníka st. p. 
č. 2678, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1329 užívat vodovodní přípojku a vodovodní 
rozvody v suterénu budovy č. p. 1330 a č. p. 1331 pro dodávku vody. 
Pokud nebude Smlouva kupní a smlouva o předkupním právu a smlouva o zřízení služebností 
podepsána všemi kupujícími nejpozději do 29. 2. 2016, bude dnem následujícím toto usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 1726/15 
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu kupní a smlouvu o předkupním právu a smlouvu o 
zřízení služebností s manželi K. a J. G., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a E. Z., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, T. V., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a B. 
N., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi Š. a V M., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, M. B., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, O. M., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
manželi J. a J. L. , bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi P. a I. Š., bytem xxxxxxxxxx, 
363 01 Ostrov, manželi V. Ž., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov a J. Ž., bytem xxxxxxxxxx, 
360 04 Karlovy Vary, D. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi M. a M. M., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi M. a J. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, R. S., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi V. a D. B., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
manželi M. P.. a M. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, I. V., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, V. B., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, R. B., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
M. N., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a J. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, manželi M. a A. V., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, Z. K., bytem xxxxxxxxxx, 
363 01 Ostrov, manželi R. a O. H., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, R. L., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a A. H., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi 
V. a A. V., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, A. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, K. 
S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a M. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
Z. M., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi I. a M. V., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, manželi J. a J. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, L. D., bytem xxxxxxxxxx, 363 
01 Ostrov, manželi J. a L. R., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, J. H., bytem xxxxxxxxxx, 
363 01 Ostrov, L. L., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov a manželi M. a K. M., bytem 
xxxxxxxxxx, 109 00 Praha 10 -  Dolní Měcholupy, na prodej pozemku st. p. č. 2679, jehož 
součástí je stavba – budova č. p. 1330 a pozemku st. p. č. 2680, jehož součástí je stavba – 
budova č. p. 1331, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, za cenu 10.350.000,- Kč plus veškeré náklady 
spojené s převodem, v předloženém znění. Současně RM doporučuje ZM schválit bezúplatné 
zřízení služebnosti umístění a provozování zařízení kabelové televize a přístupu do budovy za 
účelem provozování, údržby, oprav, modernizace a obnovy zařízení kabelové televize ve 
prospěch prodávajícího, služebnosti umístění a provozování zařízení městského kamerového 
systému, jeho napojení na samostatně jištěný měřený odběr ve stávajícím rozvaděči elektrické 
energie a přístupu do budovy za účelem provozování, údržby, oprav, modernizace a obnovy 
zařízení městského kamerového systému ve prospěch prodávajícího a služebnosti spočívající 
v právu prodávajícího a každého vlastníka st. p. č. 2678, jehož součástí je stavba – budova č. 
p. 1329 užívat vodovodní přípojku a vodovodní rozvody v suterénu budovy pro dodávku 
vody. 
Pokud nebude Smlouva kupní a smlouva o předkupním právu a smlouva o zřízení služebností 
podepsána všemi kupujícími nejpozději do 29. 2. 2016, bude dnem následujícím toto usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 1727/15 
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RM doporučuje ZM schválit Smlouvu kupní a smlouvu o předkupním právu a smlouvu o 
zřízení služebností s J. R., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. W., bytem xxxxxxxxxx, 
363 01 Ostrov, manželi J. a M. J., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, L. S., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, P. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, V. L., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, P. Ch., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, I. Š., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, N. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. H., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. Č., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, Š. M., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, A. G., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, H. C., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, J. M., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. Š., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, J. Š., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, R. S., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov a Š. D., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, na prodej pozemku st. p. č. 2772, jehož součástí je stavba – 
budova č. p. 1347, v k. ú. Ostrov nad Ohří, za cenu 6.300.000,- Kč plus veškeré náklady 
spojené s převodem, v předloženém znění. Současně RM doporučuje ZM schválit bezúplatné 
zřízení služebnosti umístění a provozování zařízení kabelové televize a přístupu do budovy za 
účelem provozování, údržby, oprav, modernizace a obnovy zařízení kabelové televize ve 
prospěch prodávajícího.   
Pokud nebude Smlouva kupní a smlouva o předkupním právu a smlouva o zřízení služebností 
podepsána všemi kupujícími nejpozději do 29. 2. 2016, bude dnem následujícím toto usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 1728/15 
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu kupní a smlouvu o předkupním právu a smlouvu o 
zřízení služebností s H. Š., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, L. H., bytem xxxxxxxxxx, 363 
01 Ostrov, K. W., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, A. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, M. C., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a J. V., bytem xxxxxxxxxx, 363 
01 Ostrov, M. Ch., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, S. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, manželi S. a M. R., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, K. K., bytem xxxxxxxxxx, 
363 01 Ostrov, M. F., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi F. a B. Č., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, L. G., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, Š. O., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi L. a M. H., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi 
F. a P. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, P. Š., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, J. B., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi F. a D. D., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
manželi J. a O. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov a Z. N., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, na prodej pozemku st. p. č. 2773, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1348, v k. ú. 
Ostrov nad Ohří, za cenu 4.725.000,- Kč plus veškeré náklady spojené s převodem, 
v předloženém znění. Současně RM doporučuje ZM schválit bezúplatné zřízení služebnosti 
umístění a provozování zařízení kabelové televize a přístupu do budovy za účelem 
provozování, údržby, oprav, modernizace a obnovy zařízení kabelové televize ve prospěch 
prodávajícího. 
Pokud nebude Smlouva kupní a smlouva o předkupním právu a smlouva o zřízení služebností 
podepsána všemi kupujícími nejpozději do 29. 2. 2016, bude dnem následujícím toto usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 1729/15 
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu kupní a smlouvu o předkupním právu a smlouvu o 
zřízení služebností s manželi P. a A. H., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, J. M., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi L. a J. T., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. 
a L. Z., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, D. V., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
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manželi V. a A. W., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi I. a V. K., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, H. P., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, L. A., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi V. a M. H., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. M., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, J. K., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi W. a H. M., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, T. M., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. M., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a 
V. L., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, J. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov a J. K., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, na prodej pozemku st. p. č. 2774, jehož součástí je stavba 
– budova č. p. 1349, v k. ú. Ostrov nad Ohří, za cenu 3.825.000,- Kč plus veškeré náklady 
spojené s převodem, v předloženém znění. Současně RM doporučuje ZM schválit bezúplatné 
zřízení služebnosti umístění a provozování zařízení kabelové televize a přístupu do budovy za 
účelem provozování, údržby, oprav, modernizace a obnovy zařízení kabelové televize ve 
prospěch prodávajícího. 
Pokud nebude Smlouva kupní a smlouva o předkupním právu a smlouva o zřízení služebností 
podepsána všemi kupujícími nejpozději do 29. 2. 2016, bude dnem následujícím toto usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno. 
 
Usn. RM č. 1730/15 
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu kupní a smlouvu o předkupním právu a smlouvu o 
zřízení služebností s manželi J. a M. J., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. P., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. B., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, R. V., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, G. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. L., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, V. T., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, V. K., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, V. H., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, V. H., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, I. L., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, J. G., bytem 
xxxxxxxxxx, 362 63 Dalovice, L. Š., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, A. Š., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi I. Ch., bytem xxxxxxxxxx, 360 01 Karlovy Vary a L. 
Ch., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi T. Ch., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov a 
M. Ch., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, V. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, P. B., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a M. N., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
M. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi M. a A. D., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, manželi O. a D. M., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi M. D., bytem 
xxxxxxxxxx a J. D., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, L. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, J. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi M. a L. J., bytem xxxxxxxxxx, 363 
01 Ostrov, J. Š., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a L. G. Č., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi Z. a D. F., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, A. K., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi V. a L. Š., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
manželi J. a J. F., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, F. R., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov a manželi V. a H. F., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, na prodej pozemku st. p. č. 
2767, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1353 a pozemku st. p. č. 2768, jehož součástí je 
stavba – budova č. p. 1354, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, za cenu 9.000.000,- Kč plus veškeré 
náklady spojené s převodem, v předloženém znění. Současně RM doporučuje ZM schválit 
bezúplatné zřízení služebnosti umístění a provozování zařízení kabelové televize a přístupu do 
budovy za účelem provozování, údržby, oprav, modernizace a obnovy zařízení kabelové 
televize ve prospěch prodávajícího. 
Pokud nebude Smlouva kupní a smlouva o předkupním právu a smlouva o zřízení služebností 
podepsána všemi kupujícími nejpozději do 29. 2. 2016, bude dnem následujícím toto usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno. 
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Usn. RM č. 1731/15 
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu kupní a smlouvu o předkupním právu a smlouvu o 
zřízení služebností s manželi K. E., bytem xxxxxxxxxx, 362 51 Jáchymov a P. E., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. T., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi R. a L. L., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, A. Š., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi R. a S. 
S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. B., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, R. L., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, R. F., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, B. H., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, I. H., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, K. J., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, R. T. D., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi P. a I. Ž., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, B. J., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, J. M., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi R. a J. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, L. K., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi B. a R. H., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
manželi K. a Ž. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, E. J., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, O. F., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi P. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov a A. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, L. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
manželi M. a B. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, P. U., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, manželi G. J., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov a L. Č., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, S. Š., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi P. a E. H., bytem xxxxxxxxxx, 363 
01 Ostrov, manželi P. a B. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi Z. a J. M., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, S. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, K. K., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, I. H., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov a V. H., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, na prodej pozemku st. p. č. 2769, jehož součástí je stavba – 
budova č. p. 1355 a pozemku st. p. č. 2770, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1356, vše 
v k. ú. Ostrov nad Ohří, za cenu 7.200.000,- Kč plus veškeré náklady spojené s převodem, 
v předloženém znění. Současně RM doporučuje ZM schválit bezúplatné zřízení služebnosti 
umístění a provozování zařízení kabelové televize a přístupu do budovy za účelem 
provozování, údržby, oprav, modernizace a obnovy zařízení kabelové televize ve prospěch 
prodávajícího a služebnosti umístění a provozování zařízení městského kamerového systému, 
jeho napojení na samostatně jištěný měřený odběr ve stávajícím rozvaděči elektrické energie a 
přístupu do budovy za účelem provozování, údržby, oprav, modernizace a obnovy zařízení 
městského kamerového systému ve prospěch prodávajícího. 
Pokud nebude Smlouva kupní a smlouva o předkupním právu a smlouva o zřízení služebností 
podepsána všemi kupujícími nejpozději do 29. 2. 2016, bude dnem následujícím toto usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno. 
 
 
21b. Nákup st. p. č. 1073/7 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří   
Usn. RM č. 1732/15 
RM doporučuje ZM schválit v rámci využití předkupního práva převod pozemku st. p. č. 
1073/7 o výměře 25 m2, spolu se stavbou garáže na pozemku stojící v k. ú. Ostrov nad Ohří  
z majetku N. D., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov a M. Š., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, do majetku Města Ostrov, za cenu sjednanou ve výši 47 500 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. 
 
21c. Nákup st. p. č. 112 spolu se stavbou objektu č. p. 225 a st. p. č. 2080 v k. ú. Ostrov nad 
Ohří   
Usn. RM č. 1733/15 
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RM doporučuje ZM schválit nákup st. p. č. 112 o výměře 1 340  m2 spolu se stavbou objektu  
č. p. 225 a st. p. č. 2080 o výměře 19 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří majetku pana F. T., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov za cenu sjednanou v celkové výši 10 500 000 Kč, a to se 
zálohovou platbou 500 000 Kč, hrazenou následně po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující, tj. Město Ostrov. 
 
 
22. Změna nájemních smluv na pronájem bytů 
Usn. RM č. 1734/15 
RM schvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 28 na č. p. 1330 
uzavřené s panem V. Z., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, kterou dojde ke změně doby 
trvání nájmu na dobu neurčitou. 
 
Usn. RM č. 1735/15 
RM schvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 36 na č. p. 1330 
uzavřené s paní  J. J., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, kterou dojde ke změně doby trvání 
nájmu na dobu neurčitou. 
 
 
Usn. RM č. 1736/15 
RM schvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 2 na č. p. 1347 
uzavřené s panem J. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, kterou dojde ke změně doby 
trvání nájmu na dobu neurčitou. 
 
Usn. RM č. 1737/15 
RM schvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 11 na č. p. 1347 
uzavřené s manželi R. a M. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, kterou dojde ke změně 
doby trvání nájmu na dobu neurčitou. 
 
 
23. Výpůjčka domácích kompostérů 
Usn. RM č. 1738/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. B., nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 
363 01 Ostrov, v předloženém znění. 
Pokud do 30. 10. 2015 nebude smlouva uzavřena a kompostér převzat, bude následujícím 
dnem usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
 
24. Prodloužení termínu dokončení stavby Rekonstrukce lávky přes Bystřici ve Školní ulici.  
Usn. RM č. 1739/15 
RM souhlasí s prodloužením termínu dokončení stavby Rekonstrukce lávky přes Bystřici ve 
Školní ulici do 06.11.2015. 
 
 
25. Změna organizačního řádu MěÚ Ostrov 
Usn. RM č. 1740/15 
RM schvaluje změnu přílohy číslo 1 organizačního řádu v předloženém znění s platností ke 
dni 1. 1. 2016. 
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26. Program jednání ZM konaného dne 11.11.2015 
Usn. RM č. 1741/15 
RM schvaluje program jednání ZM konaného dne 11.11.2015 v tomto znění: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu  
3. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na bytovou výstavbu ve městě Ostrov pro 

rok 2015 
4. Uzavření dohody  mezi Městem Ostrov,  Ostrovskou teplárenskou, a. s. a KB, a. s. 
5. Souhlas s poskytnutím dotace pro ZO Český zahrádkářský svaz Ostrov  
6. Úprava Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města na podporu sportu, 

kultury a zájmových aktivit  
7. Souhlas s přijetím účelově vázaného finančního daru 
8. Souhlas s poskytnutím dotace pro TJ MDDM Ostrov  
9. Partnerství v projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrov"  
10. Informace o komunitním plánování sociálních služeb v Ostrově, pracovních 

skupinách a dokumentech a návrh záměru bezbariérové trasy A  
11. Zásady pro prodej a nákup nemovitého majetku města  
12. Prodej bytových domů  
13. Nákup st. p. č. 1073/7 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří   
14. Nákup st. p. č. 112 spolu se stavbou objektu č. p. 225 a st. p. č. 2080 v k. ú. Ostrov 

nad Ohří  
15. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 

 
 
27. Informace starosty 
27a. Informace o pobytových zařízeních sociálních služeb 

- bez usnesení 
 
 
27b. Žádost MŠ Krušnohorská o souhlas s přijetím finančního daru účelově určeného 
Usn. RM č. 1742/15 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 7.500 Kč od rodičů dětí na 
zajištění výuky německého jazyka ve školním roce 2015/2016 pro Mateřskou školu Ostrov, 
Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary.  
 
27c. Výhry z veřejné soutěže Zlatý oříšek Karlovarského kraje 
Usn. RM č. 1743/15 
RM souhlasí s vyplacením finančního daru - výhry z veřejné soutěže Zlatý oříšek Karlovarského 
kraje ve výši 7.000,-- Kč K. T., nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx Ostrov, PSČ 363 01. 
Výhra bude předána zákonnému zástupci nezletilého dítěte na základě uzavřené smlouvy 
v předloženém znění.  

 
Usn. RM č. 1744/15 
RM souhlasí s vyplacením finančního daru - výhry z veřejné soutěže Zlatý oříšek Karlovarského 
kraje ve výši 7.000,-- Kč F. H., nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Teplá, PSČ 364 61. 
Výhra bude předána zákonnému zástupci nezletilého dítěte na základě uzavřené smlouvy 
v předloženém znění.  
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Usn. RM č. 1745/15 
RM souhlasí s vyplacením finančního daru - výhry z veřejné soutěže Zlatý oříšek Karlovarského 
kraje ve výši 7.000,-- Kč Z. T., nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01. 
Výhra bude předána zákonnému zástupci nezletilého dítěte na základě uzavřené smlouvy 
v předloženém znění.  
 
Usn. RM č. 1746/15 
RM souhlasí s vyplacením finančního daru - výhry z veřejné soutěže Zlatý oříšek Karlovarského 
kraje ve výši 7.000,-- Kč V. P., nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01. 
Výhra bude předána zákonnému zástupci nezletilého dítěte na základě uzavřené smlouvy 
v předloženém znění.  
 
27d. Souhlas s poskytnutím dotace pro TJ MDDM Ostrov  
Usn. RM č. 1747/15 
RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 70 tis. Kč pro TJ MDDM Ostrov, 
se sídlem Školní 231, 363 01 Ostrov,  IČ 18229395 zastoupené panem Miroslavem Faktorem 
na organizaci závodů Miss mažoretka ČR. 
 
Usn. RM č. 1748/15 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Ostrova na rok 2015 ve výši 70 tis. Kč s TJ MDDM Ostrov, se sídlem Školní 231, 363 01 
Ostrov,  IČ 18229395 zastoupené panem Miroslavem Faktorem v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 1749/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č.  229/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty o 70 tis. Kč  
u nespecifikované rezervy a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
kancelář starosty ve výši 70 tis. Kč na dotaci pro TJ MDDM Ostrov na organizaci závodů 
Miss mažoretka ČR.  

 
27e. Změna platového výměru 
- bez usnesení 
 
 
28.Zprávy z komisí 
– bez usnesení 
 
 
  
 
 
 Bc. Pavel Čekan      Mgr. Libor Bílek 
           starosta           místostarosta 


