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Město Ostrov 
Usnesení 

z 26. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 7. prosince 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. Vyřazení majetku města z evidence  
3. Změny a přesuny prostředků závazných ukazatelů u DK Ostrov  
4. Žádost DK o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy 
5. Změny a přesuny závazných ukazatelů u ZUŠ  
6. Žádost MěK o souhlas s podáním žádosti o dotaci z  MK ČR  
7. Souhlas s poskytnutím dotace pro Potravinovou banku Karlovarského kraje  
8. Změny a přesuny prostředků závazných ukazatelů u MŠ Halasova 
9. Změny a přesuny prostředků závazných ukazatelů u MŠ Krušnohorská 
10. Dar pro první a poslední dítě narozené v roce 2016  
11. Stanoviska ve věci doplatku na bydlení  
12. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy  
13. VZ "Pečovatelská služba pro občany města Ostrov v roce 2016" - vyhlášení vítěze  
14. Mimořádná přidělení bytů  
15. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů  
16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 291-15-10-23 ze dne 23. 10. 2015 stavby "Letní tábor a 

rekreační středisko MDDM Ostrov v Manětíně - 2. etapa - 5. část"  
17. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu  
18. Žádost o prodloužení termínu kolaudace při použití dotace města na podporu bytové 

výstavby  
19. Informace o výsledcích provedené mimořádné inventury účtů k 31. 10. 2015 u realitní 

kanceláře DOSPRA  
20. PRONÁJMY  

a) Ukončení pronájmu nebytového prostoru na č.p. 694, ulice Hlavní třída 
b) Snížení nájemného v části nebytového prostoru na č.p. 698, ulice Masarykova 
c) Pronájem části p.p.č. 2740/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří 
d) Pronájem částí p.p.č. 34/2 a p.p.č. 59 v k.ú. Květnová 
e) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. p. p. č. 224/75, 1498/5, 2678/6, 2735 

a 2751 v k. ú. Ostrov nad Ohří – plynárenské zařízení RWE GasNet, s.r.o.  
f) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2894/47, 2894/48, 2894/49, 

2631/47, 2631/11, 2910, 2894/12, 2631/49 a 2058/21 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 
komunikační síť ČTI a.s. 
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21. Veřejná zakázka „Správa a provoz městského koupaliště Ostrov“ – výběr příkazníka  
22. Veřejná zakázka "ÚDRŽBA ZELENĚ NA ČÁSTI ÚZEMÍ MĚSTA OSTROV" - 

vyhlášení vítěze  
23. Informace starosty 

a) Termíny RM a ZM v roce 2016 
24. Zprávy z komisí 
 
 
Účast:  
Vedoucí OVS k bodu 2 
Vedoucí OKS k bodům 3 až 9 
Vedoucí OSVZ k bodům 10 až 15 
Vedoucí OI k bodu 16 
Vedoucí OF k bodům 17 až 19 
Vedoucí OMS k bodům 20 až 22 
 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 1866/15 
RM vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2008 pod č. 217/08, 268/08, z roku 2011 pod č. 
263/11, z roku 2012 pod č. 846/12, z roku 2013 pod č. 859/13 až 861/13, 865/13, z roku 2014 
pod č. 330/14 až 344/14, 782/14 až 787/14 a z roku 2015 pod č. 52/15, 827/15, 1636/15, 
1637/15, 1641/15, 1688/15, 1704/15, 1716/15, 1717/15, 1764/15, 1765/15, 1779/15, 1785/15, 
1786/15, 1795/15, 1797/15, 1800/15, 1803/15 až 1809/15, 1812/15, 1813/15, 1823/15 až 
1828/15, 1830/15, 1831/15, 1854/15, 1855/15 a 1865/15. 
 
 
2. Vyřazení a likvidace majetku města 
Usn. RM č. 1867/15 
RM na základě doporučení likvidační komise města schvaluje vyřazení a likvidaci nefunkční 
výpočetní techniky a poškozeného, nefunkčního nábytku z evidence majetku MěÚ Ostrov, 
dle předložených návrhů. 
 
 
3. Změny a přesuny prostředků závazných ukazatelů DK Ostrov 
Usn. RM č. 1868/15 
RM schvaluje změny závazných ukazatelů PO č. 7/2015: 
Zvyšují se výnosy ve výkazu zisků a ztrát u Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres 
Karlovy Vary na řádku „Tržby z prodeje služeb“ o 750.000 Kč a zvyšují se náklady ve 
výkazu zisku a ztrát u Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary pro rok 
2015 o 42.000 Kč na řádku „Energie - elektřina“, o 13.000 Kč na řádku „Energie - vodné, 
stočné“, o 70.000 Kč na řádku „Energie - pára a ohřev“, o 100.000 Kč na řádku „Materiál“ o 
525.000 Kč na řádku „Náklady na zajištění služeb“. 
 
 
4. Žádost DK Ostrov o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy  
Usn. RM č. 1869/15 
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RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na provoz kosmetických služeb v Domu kultury 
Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary od 1. 1. 2016 na dobu neurčitou s paní Alenou 
Machalovou, bytem xxxxxxxx, 363 01 Ostrov, IČ: 73720879.  
 
 
5. Změny a přesuny prostředků závazných ukazatelů u ZUŠ  
Usn. RM č. 1870/15 
RM schvaluje změny závazných ukazatelů PO č. 4 /2015: 
Zvyšují se výnosy ve výkazu zisků a ztrát u Základní umělecké školy Ostrov, Masarykova 
717, okres Karlovy Vary o 20.000 Kč na řádku úplata za vzdělávání (školné) a zvyšují se 
náklady ve výkazu zisku a ztrát u Základní umělecké školy Ostrov, Masarykova 717, okres 
Karlovy Vary pro rok 2015 o 20.000 Kč na řádku služby, ostatní náklady. 
 
 
6. Žádost MěK o souhlas s podáním žádosti o dotaci z MK ČR 
Usn. RM č. 1871/15 
RM dává Městské knihovně Ostrov, příspěvkové organizaci souhlas s podáním žádostí  
o poskytnutí dotací, z dotačního řízení „Knihovna 21. století“ (tematický okruh č. 3 - 
Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost) v projektech s názvem „Knihovnický tábor“ a 
„Tvůrci knih čtenářům“ z rozpočtu Ministerstva kultury dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 1872 /15 
RM souhlasí v případě přiznání dotací se zapojením rezervního fondu Městské knihovny 
Ostrov, příspěvkové organizace, do výše 23.000 Kč, která odpovídá spoluúčasti v dotačním 
řízení „ Knihovna 21. století“ vypsaným Ministerstvem kultury, týkající se projektů: 
„Knihovnický tábor“ a „Tvůrci knih čtenářům“. 
 
 
7. Souhlas s poskytnutím finančního daru pro Potravinovou banku Karlovarského kraje 
Usn. RM č. 1873/15 
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč pro zapsaný spolek Potravinová 
banka Karlovarského kraje z. s., se sídlem Merklínská 15, 360 10 Sedlec, IČ 04121538 
zastoupeným Ing. Alešem Klůcem, dle předložené žádosti se změnami uvedenými v zápise. 
 
 
8. Změny a přesuny prostředků závazných ukazatelů u MŠ Halasova 
Usn. RM č. 1874/15 
RM schvaluje změny závazných ukazatelů PO č. 5 /2015: 
Zvyšují se výnosy ve výkazu zisků a ztrát u Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, okres 
Karlovy Vary na řádku „Poplatky od rodičů“ a zvyšují se náklady ve výkazu zisku a ztrát u 
Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary pro rok 2015 o 10.000 Kč na 
řádku „Ostatní náklady“. 
 
 
9. Změny a přesuny prostředků závazných ukazatelů u MŠ Krušnohorská 
Usn. RM č. 1875/15 
RM schvaluje změny závazných ukazatelů PO č. 6 /2015: 
Zvyšují se výnosy ve výkazu zisků a ztrát u Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres 
Karlovy Vary na řádku „Poplatky od rodičů“ a zvyšují se náklady ve výkazu zisku a ztrát u 
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Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary pro rok 2015 o 50.000 Kč na 
řádku „Ostatní náklady“. 
 
 
10. Dar pro první a poslední dítě narozené v roce 2016 
Usn. RM č. 1876/15 
RM souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 3 000,- Kč pro první a poslední dítě 
narozené v roce 2016 s trvalým bydlištěm v celém správním území  města Ostrov. 
 
 
11. Stanoviska ve věci výplaty doplatku na bydlení 
Usn. RM č. 1877/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana J. K., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Na Příkopě 
1336, Ing. Tomáš Vydra, IČ 03983315. 
 
Usn. RM č. 1878/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana I. S., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Na Příkopě 
1336, Ing. Tomáš Vydra, IČ 03983315. 
 
Usn. RM č. 1879/15 
RM nesouhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana M. H., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Dukelských hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 1880/15 
RM nesouhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana Pavla Němce, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Dukelských hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 1881/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní J. S., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 1882/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní Z. S., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 1883/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osoby 
užívající byt pana M. G. a s ním společně posuzovanou osobu paní J. G., kteří užívají za 
účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 
67090290. 
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Usn. RM č. 1884/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana E. G., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Májová 
718, Evžen Páloš, IČ: 11613254. 
 
Usn. RM č. 1885/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní J. H., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Májová 718, 
Evžen Páloš, IČ: 11613254. 
 
Usn. RM č. 1886/15 
RM nesouhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana M. N., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Májová 
718, Evžen Páloš, IČ: 11613254. 
 
Usn. RM č. 1887/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní E. D., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ubytovna SALUT, 
Štúrova 1274, Ostrov, SALUT Karlovy Vary spol. s r. o., IČ: 61774286. 
 
Usn. RM č. 1888/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana J. S., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ubytovna SALUT, 
Štúrova 1274, Ostrov, SALUT Karlovy Vary spol. s r. o., IČ: 61774286. 
 
 
12. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy   
Usn. RM č. 1889/15 
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 A. H., zastoupeného paní J. H. ve výši 5.000 Kč. 
 
Usn. RM č. 1890/15 
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 V. S., zastoupenou paní S. S. ve výši 10.000 Kč. 
 
 
13. VZ „Pečovatelská služba pro občany města Ostrov v roce 20165 – vyhlášení vítěze 
Usn. RM č. 1891/15 
RM vyhlašuje vítěze veřejné zakázky „Pečovatelská služba pro občany města Ostrov v roce 
2016“ Občanské sdružení Res vitae, Blahoslavova 659/18. 360 09  Karlovy Vary, IČ 
69968209 za nabídkovou cenu 1.700.000 Kč 
 
 
14. Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č. 1892/15 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: A. B., R. D.,  K. 
G. 
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Usn. RM č. 1893/15 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením jiného bytu v Ostrově těmto žadatelům: V. L. H. 
 
Usn. RM č. 1894/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1 v Ostrově p. T. T.. 
 
Usn. RM č. 1895/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu pro nízkopříjmové osoby o velikosti 1+kk  
v Ostrově pí L. Ť. 
 
Usn. RM č. 1896/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 v původní č. p. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově p. M. M. 
 
Usn. RM č. 1897/15 
RM souhlasí s přednostním přidělením bytu 1+1 v Ostrově p. R. G. 
 
Usn. RM č. 1898/15 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/11 o velikosti 1+kk pro p. M. K. - na 
dobu od 1. 12. 2015 do 31. 5. 2016. 
 
Usn. RM č. 1899/15 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově o 
tyto žadatele v tomto pořadí: M. H., manželé K. a J. S., L. Ť. 
 
Usn. RM č. 1900/15 
RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově o 
tyto žadatele: M. D.  
 
Usn. RM č. 1901/15 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu v ul. Klášterní ul. č. p. 141/A1 
v Ostrově s pí H. V. 
 
Usn. RM č. 1902/15 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu na Hlavní tř. 1366/17 v Ostrově s pí V. 
Ř. 
 
Usn. RM č. 1903/15 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu na Hlavní tř. 1367/6 v Ostrově s pí 
Etelkou Kárníkovou. 
 
 
15. Přidělení, podnájmy, přechody a směny bytů - v období od 20. 10. 2015 do 30. 11. 2015      

- bez usnesení 
 
 
16.Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 291-15-10-23 ze dne 23. 10. 2015 stavby "Letní tábor a 
rekreační středisko MDDM Ostrov v Manětíně - 2. etapa - 5. část"  
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Usn. RM č. 1904/15 
RM souhlasí s přidělením veřejné zakázky „Letní tábor a rekreační středisko MDDM Ostrov 
v Manětíně – 2. etapa – 5. část“ – dodatečné stavební práce -  „Demolice stávající klubovny a 
výstavba nového objektu klubovny“ v částce 3 180 415,00 vč. 21 % DPH firmě STAVEBNÍ 
MONTÁŽE spol. s r.o., Klatovská 7, č. p. 73, 301 37 Plzeň, IČ: 45356815 a uzavřením 
dodatku č. 1 ke smlouvě reg. č. 291-15-10-23 ze dne 23. 10. 2015.  
 
 
17. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
17a. Rozpočtové opatření č. 252/2015 – OŽP – vrácení nevyčerpaných přijatých finančních 
prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích 
Usn. RM č. 1905/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 252/2015: 
Snižují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 22.359 Kč z účelového neinvestičního 
příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích v roce 2015 pod účelovým 
znakem 9101 a snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 22.359 Kč na obnovu, 
zajištění a výchovu lesních porostů pod účelovým znakem 9101. 
 
17b. Přesun v rozpisu rozpočtu č.13/2015– OKS – přesun finančních prostředků u příspěvku 
na provoz DK  
Usn. RM č. 1906/15 
RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č.13/2015: 
Snižují se výdaje v rozpisu rozpočtu města pro rok 2015 o 163.601 Kč u příspěvku DK na 
zámek – akce u Pohledové zdi, Stříbrná stezka a Dvorana a zvyšují se výdaje v rozpisu 
rozpočtu města pro rok 2015 o 163.601 Kč u příspěvku na provoz u DK Ostrov. 
 
17c. Rozpočtové opatření č. 253/2015 – OKS – přesun finančních prostředků na příspěvek pro 
Potravinovou banku Karlovarského kraje 
Usn. RM č. 1907/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 253/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 10 tis. Kč u finančních darů při 
reprezentování města a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 10 tis. Kč 
na příspěvek pro Potravinovou banku Karlovarského kraje. 
 
17d. Rozpočtové opatření č. 254/2015 – OF – snížení příspěvku od Svazu měst a obcí ČR na 
projekt meziobecní spolupráce 
Usn. RM č. 1908/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 254/2015: 
Snižují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty o 7 tis. Kč 
příspěvek od Svazu měst a obcí ČR na projekt meziobecní spolupráce a snižují se výdaje v 
rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty o 7 tis. Kč na hrazení mzdových 
nákladů včetně odvodů. 
 
17e. Rozpočtové opatření č. 255/2015 – OŽP - zařazení neinvestiční účelové dotace z 
Ministerstva zemědělství na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin 
za I. pololetí 2015 
Usn. RM č. 1909/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 255/2015: 
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Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 50.250 Kč z účelové neinvestiční 
dotace z Ministerstva zemědělství na výsadbu minimálního podílu melioračních a 
zpevňujících dřevin za I. pololetí 2015 pod účelovým znakem 29004 a zařazení výdajů do 
rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 50.250 Kč na výsadbu minimálního podílu melioračních 
a zpevňujících dřevin pod účelovým znakem 29004. 
 
17f. Rozpočtové opatření č. 256/2015 – OŽP – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 
zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí 2015 
Usn. RM č. 1910/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 256/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 12.200 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 12.200 Kč na 
úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za období III. čtvrtletí 2015 pod 
účelovým znakem 29008. 
 
17g. Rozpočtové opatření č. 257/2015 – OKS – ZŠ J. V. Myslbeka – vrácení účelového 
příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro získání odborné kvalifikace učitelů ZŠ  
Usn. RM č. 1911/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 257/2015: 
Snižují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty o 21,46 Kč z 
účelového příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro získání odborné kvalifikace učitelů 
základních škol pod účelovým znakem 1099 pro Základní školu J. V. Myslbeka a snižují se 
výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty o 21,46 Kč u příspěvku pro 
Základní školu Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, okres 
Karlovy Vary.   
 
17h. Rozpočtové opatření č. 258/2015 – OKS – přesun finančních prostředků na vodné a 
stočné ve školních jídelnách 
Usn. RM č. 1912/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 258/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 10 tis. Kč u teplé vody ve školních 
jídelnách a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 10 tis. Kč na vodné a stočné ve 
školních jídelnách. 
 
 
18. Žádost o prodloužení termínu kolaudace při použití dotace města na podporu bytové 
výstavby 
Usn. RM č. 1913/15 
RM schvaluje manželům D. a M. Š. a manželům J. a J. T. prodloužení lhůty pro splnění 
podmínky dle bodu III. b) Smlouvy o podmíněné návratné dotaci na koupi pozemku pro 
výstavbu rodinného domu reg. č. 342-09-12-08 ze dne 8. 12. 2009 do 8. 12. 2016.   
 
 
19.Informace o výsledcích provedené mimořádné inventury účtů k 31. 10. 2015 u realitní 
kanceláře DOSPRA  
- bez usnesení 
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20. Pronájmy 
20a. Ukončení pronájmu nebytového prostoru na č. p. 694, ulice Hlavní třída 
Usn. RM č. 1914/15 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy reg. č. 026-15-01-27 ze dne 21. 1. 2015 na 
pronájem nebytového prostoru v I. PP na č. p. 694, ulice Hlavní třída v Ostrově, panu B. Q. 
D., IČ: 664 18 054, bytem xxxxxxxx, 363 01 Ostrov, a to dohodou ke dni 31. 12. 2015.  
 
20b. Snížení nájemného v části nebytového prostoru na č. p. 698, ulice Masarykova 
- bez usnesení 
 
20c. Pronájem části p. p. č. 2740/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 1915/15 
RM neschvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 2740/1 o výměře cca 
178 m2  v k. ú. Ostrov nad Ohří, s manželi J. a L. D., bytem xxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
k zahrádkářským účelům, za cenu 3,56 Kč/m2/rok.  
 
20d. Pronájem částí p. p. č. 34/2 a p. p. č. 59 v k. ú. Květnová 
Usn. RM č. 1916/15 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 34/2 a části p. p. č. 59  
o celkové výměře cca 200 m2  v k. ú. Květnová, s panem K. F., bytem xxxxxxxx,, 363 01 
Ostrov, k zahrádkářskému využití, za cenu 2,37 Kč/m2/rok.  
 
20e. Zřízení věcného břemene – služebnosti na  p. p. č. 224/75, 1498/5, 2678/6, 2735 a 2751 
v k. ú. Ostrov nad Ohří – plynárenské zařízení RWE GasNet, s.r.o.  
Usn. RM č. 1917/15 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy plynárenského zařízení dle skutečného provedení stavby „STL plynovod a 1 ks 
domovní přípojky pro areál CZECH-CONT s.r.o., Mořičovská čp. 265, 363 01 Ostrov“, číslo 
stavby 9900076727 na p. p. č. 224/75, 1498/5, 2678/6, 2735 a 2751 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
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 54 600 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. 
 
20f. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2894/47, 2894/48, 2894/49, 2631/47, 
2631/11, 2910, 2894/12, 2631/49 a 2058/21 v k. ú. Ostrov nad Ohří  – komunikační síť ČTI 
a.s.    
Usn. RM č. 1918/15 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě za účelem uložení, 
provozování, údržby a opravy zařízení podzemního vedení komunikační sítě, dle GP 
konečného zaměření stavby „11010-054431 0104/15 WITTE Nejdek_OK“, vymezujícího 
rozsah věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2894/47, 2894/48, 2894/49, 2631/47, 
2631/11, 2910, 2894/12, 2631/49 a 2058/21 v k. ú. Ostrov nad Ohří pro oprávněného, 
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za dohodnutou celkovou jednorázovou 
náhradu ve výši 100 Kč za každý započatý metr čtvereční budoucího povinného pozemku 
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, vkladu do KN, včetně zaplacení náhrad povinnému 
(obtíženému), ponese oprávněný. 
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21. Veřejná zakázka „Správa a provoz městského koupaliště Ostrov“ – výběr příkazníka  
Usn. RM č. 1919/15 
RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky „Správa a provoz městského koupaliště v Ostrově“ 
firmu: Daniel Mašek, xxxxxxxx,, Ostrov, IČ: 40467931 za nabídkovou cenu 2 880 000,- Kč 
bez DPH, (3 484 800,- Kč s DPH) na období od. 1. dubna 2016 do 31. března 2020.  
 
 
22. Veřejná zakázka „ÚDRŽBA ZELENĚ NA ČÁSTI ÚZEMÍ MĚSTA OSTROV“, výběr 
zhotovitele 
Usn. RM č. 1920/15 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena přiděluje veřejnou zakázku "ÚDRŽBA ZELENĚ NA ČÁSTI ÚZEMÍ MĚSTA 
OSTROV" uchazeči s nabídkou číslo 2 – Lubomír Kříž, ERABO, xxxxxxxx,, 363 01 Ostrov, 
IČ: 13871501 s nabídkovou cenou 2 984 574,- Kč bez DPH a 3 611 334,54 Kč včetně DPH 
jako nejvýhodnějšího pro zadavatele na období od 1.ledna 2016 do 31.prosince 2017.  
 
 
23. Informace starosty 
23a. Termíny jednání RM a zasedání ZM v roce 2016 
Usn. RM č. 1921/15 
RM bere na vědomí návrh termínů jednání RM a zasedání ZM v roce 2016 dle předloženého 
návrhu. 
 
 
24.Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 
      starosta            místostarosta 


