
1 
 

Město Ostrov 
Usnesení 

z 10. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 29. 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. Veřejné zakázky malého rozsahu za 1. čtvrtletí roku 2015 
3. Mimořádná přidělení bytů - OSVZ 
4. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
5. Doplnění Pořadníku na byty, kde je stanoveno nejvyšší nájemné v místě a čase 

obvyklé  
6. Příspěvky na poskytování sociální služby - raná péče - bod vyřazen z projednávání 
7. Souhlas s použitím znaku města  
8. Souhlas s poskytnutím peněžitého daru pro slečnu Pavlu Mezzeiovou  
9. Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace, vyhlášení výběrového řízení – 

v písemné podobě  
10. Rozhodnutí ve věci VZ "vedení účetnictví příspěvkové organizace Domu kultury 

Ostrov" 
11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 313-14-10-29 ze dne 29. 10. 2014 stavby „Letní 

tábor a rekreační středisko MDDM Ostrov v Manětíně – 2. etapa – 4. část“  
12. Rozpočtová opatření  
13. Řešení pohledávek (stav k 31. 3. 2015)  
14. Žádost o prominutí penále  
15. Udělení sankce za porušení povinnosti mandatáře  
16. PRONÁJMY:  

a) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 500/14 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 
komunikační vedení O2 Czech Republic a. s.     

b) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 224/11, 224/12, 224/7 a 2728 
v k. ú. Ostrov nad Ohří – komunikační vedení O2 Czech Republic a. s.     

c) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 440/7 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 
komunikační vedení O2 Czech Republic a. s.  

d) Pronájem sloupů veřejného osvětlení – na stůl – bod přidán po odeslání 
materiálů 

17.Veřejná zakázka malého rozsahu „Správa a provoz veřejného pohřebiště města Ostrov“ 
– výběr příkazníka  
18. Revitalizace lokality Kopec, Ostrov - dodatek ke smlouvě č. 3  
19. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 83N09/29  na pronájem p. p. č. 362/3 a 362/48  
      v  k. ú. Dolní Žďár u Ostrova – „Lesopark – Borecké rybníky“  
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20.Vyhlášení výsledku podlimitní Veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení na   
       stavební práce - zhotovitele stavby "Sportoviště u Kulaté báby"  
21. Informace starosty 

a) Prodloužení projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR  
v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ - na stůl – bod 
přidán po odeslání materiálů 

22. Zprávy z komisí 
 
 
Účast:  
Vedoucí OSVZ  k bodům 3 až 6 
Vedoucí OKS k bodům 7 až 10 
Vedoucí OI k bodu 11 a 20 
Vedoucí OF k bodům 12 až 15 
Vedoucí OMS k bodům 16 až 19 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 407/15 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 
2013 pod č. 857/13 a 1038/13 a z roku 2015 pod č. 68/15, 69/15, 90/15, 126/15, 127/15, 
159/15, 160/15, 176/15 až 188/15, 196/15, 213/15, 215/15 až 218/15, 221/15, 222/15, 224/15, 
225/15, 227/15, 229/15 až 240/15, 242/15 až 245/15, 247/15 až 253/15, 271/15 až 282/15, 
285/15, 287/15, 293/15, 298/15 až 310/15, 312/15, 314/15, 316/15, 318/15, 320/15, 322/15, 
324/15, 325/15, 327/15 až 335/15, 337/15, 343/15 až 355/15, 357/15, 360/15 až 362/15, 
366/15, 368/15, 369/15, 370/15, 374/15, 375/15, 377/15 až 384/15, 389/15, 399/15 až 401/15.  
 
 
2. Veřejné zakázky malého rozsahu za 1. čtvrtletí roku 2015 
- bez usnesení 
 
 
3. Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č. 408/15 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: Imrich a Terezie 
Horvátovi, Anna Malúšová, Andrea Filová, Lukáš Surmaj, Nikola Mihoková, Růžena 
Gogová, Šárka Bendová.  
 
Usn. RM č. 409/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+0 v původní č. p. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově manželům Ladislavu a Lence Novotných. 
 
Usn. RM č. 410/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1 v Ostrově pí Martě Vodičkové 
 
Usn. RM č. 411/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v ul. Nerudova 703/2 v Ostrově pí Blance 
Dytrychové. 
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Usn. RM č. 412/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v ul. Lidická 1331/7 v Ostrově p. Ondřeji 
Maškovi. 
 
Usn. RM č. 413/15 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/16 o velikosti 3+kk pro p. Ivana 
Šmerdu - na dobu od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016. 
 
Usn. RM č. 414/15 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/18 o velikosti 3+kk pro manžele 
Andreu a Nikolu Zvolánkovy - na dobu od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016. 
 
Usn. RM č. 415/15 
RM souhlasit s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/20 o velikosti 3+kk pro pí Danielu 
Hořejšovou - na dobu od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016. 
 
Usn. RM č. 416/15 
RM souhlasí se změnou nájemní smlouvy k bytu v ul. Lidická 1348/14 v Ostrově – vznik 
společného nájmu bytu pro p. Josefa Oncirka a p. Štěpána Oncirka. 
 
Usn. RM č. 417/15 
RM ruší usn. RM č. 106/15 ze dne 16. 2. 2015. 
 
Usn. RM č. 418/15 
RM nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu v ul. Jáchymovská 1377/10B 
v Ostrově s pí Erikou Surmajovou. 
 
Usn. RM č. 419/15 
RM souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu v ul. Odborů 619/10 v Ostrově p. Rostislavu 
Ptáčkovi. 
 
Usn. RM č. 420/15 
RM souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu v ul. Lidická 1329/2 v Ostrově pí Martině 
Javorčákové. 
 
 
4. Přidělení, podnájmy, přechody a směny bytů - v období od 10. 3. 2015 do 19. 4. 2015      
- bez usnesení 
 
 
5. Doplnění pořadníku na přidělování bytů, kde je stanoveno nejvyšší nájemné, které je 
v místě a čase obvyklé – 1. část 
Usn. RM č. 421/15 
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: Monika Červeňáková, Blanka 
Búthová, Lucie Bajgerová, Blanka Jánská, Lukáš Šourek, Lucie Pačanová, Radek Úlehla. 
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Usn. RM č. 422/15 
RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na přidělování bytů, kde je stanoveno nejvyšší 
nájemné, které je v místě a čase obvyklé o tyto žadatele: Zuzana Drafiová, Monika 
Šandorová, Růžena Beňáková, Milada Čonková, Jaromír a Ilona Kružíkovi 
 
 
6. Příspěvky na poskytování sociální služby – raná péče 
- bod byl vyřazen z programu 
 
 
7. Souhlas s použitím znaku města 
Usn. RM č. 423/15 
RM schvaluje poskytnutí znaku města Ostrova v elektronické podobě pro jeho zveřejnění 
v knize „Weihnachtsland im Silberglanz“ (Vánoční krajina ve stříbrném lesku), kde bude 
město Ostrov představeno v kapitole Sasko-česká Silberstrasse – Stříbrná stezka. 
 
 
8. Souhlas s poskytnutím peněžitého daru pro slečnu Pavlu Mezzeiovou 
Usn. RM č. 424/15 
RM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 tis. Kč pro slečnu Pavlu Mezzeiovou, nar. 
XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXX za reprezentaci m ěsta Ostrova na 
republikových i mezinárodních soutěžích v karate. 
 
 
9. Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace, vyhlášení výběrového řízení  
Usn. RM č. 425/15 
RM bere na vědomí 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, panem Ing. Karlem Teturem ke dni 30.4.2015. 
 
Usn. RM č. 426/15 
RM pověřuje s účinností od 1.5.2015 řízením Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres 
Karlovy Vary paní Ilonu Hálovou do doby jmenování nového ředitele/ředitelky Domu kultury 
Ostrov. 
 
Usn. RM č. 427/15 
RM vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Dům 
kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary a schvaluje oznámení o konání 
výběrového řízení v předloženém znění se změnami uvedenými v zápise. 
 
Usn. RM č. 428/15 
RM jmenuje komisi pro výběr ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Dům kultury Ostrov, 
Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary v tomto složení: Bc. Pavel Čekan, Ing. Josef Železný, 
Pavlína Lišková, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Mgr. Irena Konývková, Mgr. Irena 
Leitnerová a tajemnice komise Mgr. Lucie Mildorfová. 
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10. Rozhodnutí ve věci VZ “vedení účetnictví příspěvkové organizace Domu kultury Ostrov“ 
Usn. RM č. 429/15 
RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Vedení účetnictví příspěvkové organizace Dům 
kultury Ostrov“. Zadavatel Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary 
pochybil v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.  
 
 
11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 313-14-10-29 ze dne 29. 4. 2015 stavby „Letní tábor a 
rekreační středisko MDDM Ostrov v Manětíně – 2. etapa – 4. část“ 
Usn. RM č. 430/15 
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě reg. č. 313-14-10-29 ze dne 29. 10. 2014  
s firmou STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o., Klatovská 7, č. p. 73, 301 37 Plzeň, IČ: 
45356815 na stavbu „Letní tábor a rekreační středisko MDDM Ostrov v Manětíně – 2. etapa – 
4. část“ – dodatečné stavební práce - „SO14 – velitelská chatka – vnitřní ZTI (zdravotně 
technická instalace), vč. ohřívače a stavební části, Kanalizační a vodovodní přípojky, SO 09 – 
demolice, Venkovní nn a VO rozvody, SO10 – chatka typ 1 – stavební část a vnitřní ZTI vč. 
ohřívače, SO11 – chatka typ 2 - stavební část a vnitřní ZTI vč. ohřívače, Jídelna – 
zabezpečení rozvodů ústředního topení a Terénní úpravy, zpevněné plochy - změny“ v částce 
57 282,60 vč. 21 % DPH.  
 
 
12. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
12a. Přesun v rozpisu rozpočtu č. 3/2015 – OVS – přesun finančních prostředků na 
systémovou podporu ArcGIS  
Usn. RM č. 431/15 
RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 3/2015: 
Snížení a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2015 o 24.475 Kč u oddělení 
vnitřní správy u odvětvového třídění rozpočtové skladby 6409 – ostatní činnosti jinde 
nezařazené.  
 
12b. Rozpočtové opatření č. 80/2015 – OI – přesun finančních prostředků v rámci akce 
přestavba zámku na MěÚ 
Usn. RM č. 432/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 80/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 150 tis. Kč na 
přebudování zámku 2. a 3. etapa a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u 
odboru investic ve výši 150 tis. Kč na nákup zařizovacích předmětů v rámci přebudování 
zámku na MěÚ.  
 
12c. Rozpočtové opatření č. 81/2015 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z Úřadu práce 
na vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce 
Usn. RM č. 433/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 81/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 20.346 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 20.346 Kč na 
mzdové náklady na zaměstnance, včetně pojistného a náhrady platu v době nemoci pod 
účelovým znakem 13234. 
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12d. Rozpočtové opatření č. 82/2015 – OKS – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 
kultury pro Dům kultury Ostrov na realizaci projektu 47. Dětský filmový a televizní festival 
Oty Hofmana 
Usn. RM č. 434/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 82/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 90 tis. Kč z účelové neinvestiční 
dotace z Ministerstva kultury pro Dům kultury Ostrov na realizaci projektu 47. Dětský 
filmový a televizní festival Oty Hofmana pod účelovým znakem 34070 a zařazují se výdaje 
do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 90 tis. Kč pro Dům kultury Ostrov jako neinvestiční 
příspěvek na realizaci projektu 47. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana pod 
účelovým znakem 34070. 
 
12e. Rozpočtové opatření č. 83/2015 – OKS – ZŠ J. V. Myslbeka - účelový příspěvek 
z rozpočtu Karlovarského kraje pro získání odborné kvalifikace učitelů ZŠ  
Usn. RM č. 435/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 83/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty ve výši 25 tis. 
Kč z účelového příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro získání odborné kvalifikace 
učitelů základních škol pod účelovým znakem 31099 pro Základní školu J. V. Myslbeka a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty ve výši 25 tis. 
Kč na příspěvek pro Základní školu Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školu Ostrov, 
Myslbekova 996, okres Karlovy Vary.   
 
12f. Rozpočtové opatření č. 84/2015 – OKS – ZŠ Masarykova - účelový neinvestiční 
příspěvek z rozpočtu MŠMT zaslaný prostřednictvím příjemce dotace www.scio.cz, s.r.o. 
v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost  
Usn. RM č. 436/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 84/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty ve výši 48.467 
Kč z rozpočtu MŠMT zaslané prostřednictvím příjemce dotace www.scio.cz, s.r.o. v rámci 
operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Masarykova a zařazují se 
výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty ve výši 48.467 na úhradu 
výdajů souvisejících s realizací projektu Mentoring a individuální rozvoj pedagogických 
pracovníků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce. 
 
12g. Rozpočtové opatření č. 85/2015 – OKS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
odcizení kamerového systému VIVOTEK IP7142 před vchodem ZŠ Májová  
Usn. RM č. 437/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 85/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 2.907 Kč u odboru kanceláře 
starosty z přijatého pojistného plnění a zvyšují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u 
odboru kanceláře starosty o 2.907 Kč na příspěvek na provoz pro Základní školu Ostrov, 
Májová 997, okres Karlovy Vary. 
 
12h. Rozpočtové opatření č. 86/2015 – OI – přesun finančních prostředků na výstavbu 
zahradního altánu v exteriéru školního atria v ZŠ Masarykova 
Usn. RM č. 438/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 86/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 6.500 Kč na přípravu 
projektů regenerace městského prostoru a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u 
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odboru investic o 6.500 Kč na výstavbu zahradního altánu v exteriéru školního atria v ZŠ 
Masarykova. 
 
12i. Rozpočtové opatření č. 87/2015 – OI – přesun finančních prostředků v rámci akce 
MDDM Manětín – 2. etapa – 4. část – vybudování chatek 
Usn. RM č. 439/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 87/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 400 tis. Kč na 
vybudování chatek v Manětíně a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
investic ve výši 400 tis. Kč na nákup zařizovacích předmětů v rámci akce MDDM Manětín – 
2. etapa – 4. část – vybudování chatek. 
 
12j. Rozpočtové opatření č. 88/2015 – OKS – přesun finančních prostředků na kurátorské 
služby dle příkazní smlouvy 
Usn. RM č. 440/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 88/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty o 50 tis. Kč na 
příspěvek na zámek pro DK a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
kanceláře starosty ve výši 50 tis. Kč na kurátorské služby dle příkazní smlouvy. 
 
 
13. Řešení pohledávek (stav k 31. 3. 2015) 
- bez usnesení 
 
 
14. Žádost o prominutí penále z prodlení za nájemné 
Usn. RM č. 441/15 
RM schvaluje prominutí části penále z prodlení za nájemné ve výši 90 %, tj. 14.908,50 Kč 
společnosti Burešovi s. r. o., se sídlem Hluboký 38, 363 01 Ostrov s tím, že zbývajících 10% 
tj. 1.656,50 Kč zaplatí do 31. 5. 2015. 
 
 
15. Udělení sankce za porušení povinnosti mandatáře 
Usn. RM č. 442/15 
RM souhlasí s  udělením sankce ve výši 10% měsíční odměny tj. 2.361,90 Kč realitní  
společnosti REBA OSTROV s. r. o., IČ 43306829, Hlavní 797, 363 01 Ostrov  za porušení 
povinnosti mandatáře, a to nedodržení ujednaných podmínek uvedených v dohodě „Uznání 
dluhu“ uzavřenou  mezi realitní kanceláří REBA OSTROV s. r. o. a dlužníky. 
 
 
16.Pronájmy 
16a. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 500/14 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 
komunikační vedení O2 Czech Republic a. s.   
Usn. RM č. 443/15 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě za účelem uložení, 
provozování, údržby a opravy zařízení podzemního vedení veřejné komunikační sítě, dle GP 
konečného zaměření stavby „11010-053148, VOD5C_W1018-2_LO_P_KVOST_OK“, 
vymezujícího rozsah věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 500/14 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
pro oprávněného, společnost O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Michle, 
Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 
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100 Kč za každý započatý metr čtvereční budoucího povinného pozemku zatíženého 
zařízením komunikačního vedení, 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 (obtíženému), ponese oprávněný. 
 
 
16b. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 224/11, 224/12, 224/7 a 2728 
v k. ú. Ostrov nad Ohří – komunikační vedení O2 Czech Republic a. s.   
Usn. RM č. 444/15 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě za účelem uložení, 
provozování, údržby a opravy zařízení podzemního vedení veřejné komunikační sítě, dle GP 
konečného zaměření stavby „11010-052324, TM_BTA_Karlovy Vary_KVOMA_OK“, 
vymezujícího rozsah věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 224/11, 224/12, 224/7 a 2728 
v k. ú. Ostrov nad Ohří pro oprávněného, společnost O2 Czech Republic a. s., se sídlem 
Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, za dohodnutou celkovou jednorázovou 
náhradu ve výši 100 Kč za každý započatý metr čtvereční budoucích povinných pozemků 
zatížených zařízením komunikačního vedení, 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 (obtíženému), ponese 
oprávněný. 
 
 
16c. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 440/7 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 
komunikační vedení O2 Czech Republic a. s.   
Usn. RM č. 445/15 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě za účelem uložení, 
provozování, údržby a opravy zařízení podzemního vedení veřejné komunikační sítě, dle GP 
konečného zaměření stavby „11010-052285, TM_BTA_Karlovy Vary_KVYOL_OK“, 
vymezujícího rozsah věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 440/7 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
pro oprávněného, společnost O2 Czech Republic a. s., se sídlem Praha 4, Michle, 
Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 
100 Kč za každý započatý metr čtvereční budoucího povinného pozemku zatíženého 
zařízením komunikačního vedení, 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 (obtíženému), ponese oprávněný. 
 
 
16d. Pronájem sloupů veřejného osvětlení 
Usn. RM č. 446/15 
RM schvaluje pronájem 5 sloupů veřejného osvětlení na p. p. č. 224/58, p. p. č. 224/29, p. p. 
č. 224/49 a p. p. č. 784/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří, za účelem umístění reklamy, společnosti 
Omnis Olomouc a. s., IČ 25844822, se sídlem Horní lán 10a, 779 00 Olomouc, na období od 
5. 5. 2015 do 16. 5. 2015, za celkovou cenu 325,- Kč plus DPH. 
 
 
17.Veřejná zakázka malého rozsahu „Správa a provoz veřejného pohřebiště města Ostrov“ – 
výběr příkazníka 
Usn. RM č. 447/15 
RM ruší zadávací řízení veřejné zakázky „Správa a provoz veřejného pohřebiště města 
Ostrov“. 
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18.Revitalizace lokality Kopec, Ostrov - dodatek ke smlouvě č. 3- změna časového a 
finančního harmonogramu stavby a dodatek ke Smlouvě o dílo "Revitalizace lokality Kopec – 
stavební práce" 
Usn. RM č. 448/15 
RM souhlasí s prodloužením termínu dokončení stavby, se snížením celkové ceny díla, 
s úpravou časového a finančního harmonogramu realizace díla „Revitalizace lokality 
´KOPEC´, Ostrov – stavební práce“ a ukládá odboru majetkové správy zajistit uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě o dílo. 
 
 
19. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 83N09/29  na pronájem p. p. č. 362/3 a 362/48  
v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova – „Lesopark – Borecké rybníky“  
Usn. RM č. 449/15 
RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 83N09/29, reg. č. 061-09-03-25 na 
pronájem p. p. č. 362/3 a 362/48 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova o celkové výměře 15 227 m2, 
uzavřené s pronajímatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3, ve kterém se mění s účinností od 1. 10. 2014 název pronajímatele a 
výše ročního nájemného na částku 1 507 Kč, vše dle návrhu Dodatku č. 1 v předloženém 
znění.  
 
 
20. Vyhlášení výsledku podlimitní Veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení na stavební 
práce - zhotovitele stavby "Sportovní hřiště u Kulaté báby" 
Usn. RM č. 450/15 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku na 
zhotovitele stavby „Sportovní hřiště u Kulaté báby“ uchazeči s nabídkou č. 3 - Sportech CZ  
s. e. Újezd 450/40, 118 00 Praha 1, IČ: 292 66 793 s nabídkovou cenou 7 899 807,90 Kč bez 
DPH, tj. 9 558 767,60 Kč vč. DPH. 
 
Usn. RM č. 451/15 
RM ukládá odboru investic připravit rozpočtové opatření na zajištění realizace projektu 
„Sportovní hřiště u Kulaté báby“. 
 
 
21.Informace starosty 
21a. Prodloužení projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci 
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ 
Usn. RM č. 452/15 
RM doporučuje ZM souhlasit se prodloužením smlouvy k projektu Systémová podpora 
rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností. 
 
 
22.Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
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Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 
    starosta             místostarosta 


