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 Město Ostrov 
Usnesení 

z 22. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 12. 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. Veřejné zakázky malého rozsahu za 3. čtvrtletí roku 2015 
3. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouva  
4. Mimořádná přidělení bytů  
5. Informace TV Kabel Ostrov 
6. Prezentace studie ZUŠ a č. p. 617  
7. VZ - "Letní tábor MDDM Ostrov v Manětíně - 2. etapa - 5. část" - výběr dodavatele  
8. Ostrov, Obytná zóna za budovou PČR - prodloužení termínu dokončení stavby  
9. Ostrov, U Nemocnice 1202 - Rozšíření kapacity domova pro seniory - Objekt "C" - 

schválení zadávací dokumentace, hodnotící komise  
10. Ukončení pronájmu p. p. č. 1141/1 v k. ú. Velichov  
11. Pronájem nebytového prostoru na č. p. 1365, Hlavní třída  
12. Výpůjčka domácích kompostérů  
13. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu  
14. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2015  
15. Výběr auditora na Přezkum hospodaření města Ostrov za rok 2015  
16. Žádost ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov o finanční podporu na získání odborné kvalifikace 

nekvalifikovaného učitele  
17. Úprava Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města na podporu sportu, kultury a 

zájmových aktivit  
18. Informace starosty 

a) Souhlas s poskytnutím dotace pro Centrum české historie o.p.s. na výrobu pamětní 
desky a vydání knihy 

b) Souhlas města Ostrov s nositelem projektu „Místní akční plán vzdělávání v území 
ORP Ostrov“  

c) VZ - Ostrov, Horní Žďár, kombinovaná trasa podél I/25 - dodatek č. 5 
19. Zprávy z komisí 
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Účast:  
Vedoucí OSVZ k bodům 3 a 4 
Ing. Benešová k bodu 5 
Vedoucí OI k bodům 6 až 9 a 18c) 
Vedoucí OMS k bodům 10 až 12 
Vedoucí OF k bodům 13 až 15 
Vedoucí OKS k bodům 16, 17 a 18a) 
Vedoucí ORÚP k bodu 18b) 
 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 1594/15 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 
2009 pod č. 875/09, z roku 2011 pod č. 616/11, z roku 2014 pod č. 1157/14,1159/14 a z roku 
2015 pod č. 4/15, 6/15, 189/15 až 193/15, 396/15, 441/15, 884/15, 961/15, 1008/15, 1012/15, 
1024/15, 1067/15, 1288/15, 1289/15, 1300/15, 1343/15, 1359/15, 1374/15, 1385/15, 1393/15, 
1397/15, 1422/15, 1425/15, 1432/15, 1434/15, 1446/15 až 1448/15, 1451/15, 1466/15, 
1479/15, 1495/15, 1505/15, 1506/15, 1532/15, 1533/15, 1535/15 až 1538/15, 1540/15 až 
1544/15, 1564/15 až 1568/15, 1573/15, 1579/15, 1581/15, 1592/15 a 1593/15.  
 
 
2. Veřejné zakázky malého rozsahu 
- bez usnesení 
 
 
3. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy   
Usn. RM č. 1595/15 
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 B. Č., zastoupenou paní V. Č. ve výši 5.000 Kč. 
 
 
4. Mimořádné přidělení bytu      
Usn. RM č. 1596/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v ul. Lidická 1354/13 v Ostrově p. F. R..   
 
Usn. RM č. 1597/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v ul. Lidická 1354/4 v Ostrově pí L. P. 
 
 
5. Informace TV Kabel Ostrov 

- bez usnesení 
 
 
6. Prezentace studie ZUŠ a č. p. 617  

- bez usnesení 
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7. VZ - "Letní tábor MDDM Ostrov v Manětíně - 2. etapa - 5. část" - výběr dodavatele  
Usn. RM č. 1598/15 
RM vylučuje z účasti v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky "Letní tábor a rekreační 
středisko MDDM Ostrov v Manětíně – 2. etapa – 5. část" uchazeče STAVMANO Profi s.r.o., 
Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, Provozovna: Boženy Němcové 70, 432 01 Kadaň, IČ: 
02705320 z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů. 
 
Usn. RM č. 1599/15 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle předloženého návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou 
zakázku "Letní tábor a rekreační středisko MDDM Ostrov v Manětíně – 2. etapa – 5. část " 
uchazeči Stavební montáže spol. s r.o., se sídlem Klatovská 5/7, 301 37 Plzeň, IČ: 45356815 s 
nabídkovou cenou 2 345 864,00 Kč bez DPH a 2 838 495,00 Kč vč. DPH jako 
nejvýhodnějšího pro zadavatele.   
 
 
8.Ostrov, Obytná zóna za budovou PČR - prodloužení termínu dokončení stavby  
Usn. RM č. 1600/15 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 235-15-08-10, kterým se 
prodlužuje termín dokončení stavby do 17. 10. 2015.  
 
Usn. RM č. 1601/15 
RM schvaluje dodatečné stavební práce na stavbě "Ostrov, Obytná zóna za budovou PČR" ve 
výši 173 009,91 Kč včetně DPH. 
 
Usn. RM č. 1602/15 
RM ukládá OI provést rozpočtové opatření k zajištění úhrady dodatečných stavebních prací. 
 
 
9. Ostrov, U Nemocnice 1202 - Rozšíření kapacity domova pro seniory - Objekt "C" - 
schválení zadávací dokumentace, hodnotící komise  
Usn. RM č. 1603/15 
RM schvaluje pro projekt „Ostrov, U Nemocnice 1202 - Rozšíření kapacity domova pro 
seniory - Objekt "C"“ zadávací řízení na dodavatele stavby formou otevřeného řízení na 
podlimitní veřejnou zakázku, schvaluje zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu. 
Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena. 
 
Usn. RM č. 1604/15 
RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise 
provede otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace dodavatelů a posouzení  
a hodnocení nabídek. 
 
 
10.Ukončení pronájmu p. p. č. 1141/1 v k. ú. Velichov  
Usn. RM č. 1605/15 
RM schvaluje ukončení Nájemních smluv reg. č. 140-08-06-12 a reg. č. 127-12-04-13 
s manželi L. a P. F. , bytem xxxxxxxx, 360 01 Sadov, dohodou k 31. 10. 2015. 
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11.Pronájem nebytového prostoru na č. p. 1365, Hlavní třída  
Usn. RM č. 1606/15 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru (WC) o výměře 
cca 7,5 m2 na č. p. 1365, Hlavní třída, s panem Z. D., bytem xxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za 
nájemní ve výši 700,- Kč/m2/rok. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem D. nebude uzavřena do 30 dnů 
ode dne doručení usnesení RM panu D., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

 
 

12.Výpůjčka domácích kompostérů  
Usn. RM č. 1607/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. B., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 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.  
 
Usn. RM č. 1608/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s I. B., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 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.  

 
Usn. RM č. 1609/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s E. H., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 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.  

 
Usn. RM č. 1610/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s Bc. R. S., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 
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.  
 
Usn. RM č. 1611/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s V. Č., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 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.  

 
Usn. RM č. 1612/15 
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RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s T. Č., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 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.  

 
Usn. RM č. 1613/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s A. H., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 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.  

 
Usn. RM č. 1614/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s B. P., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 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.  

 
Usn. RM č. 1615/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s V. L., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 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.  

 
Usn. RM č. 1616/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. M., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 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.  

 
Usn. RM č. 1617/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s V. B., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 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.  

 
Usn. RM č. 1618/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s V. B., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 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.  
 
Usn. RM č. 1619/15 
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RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s Ing. P. B., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 
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.  

 
Usn. RM č. 1620/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s F. K., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 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.  
 
Usn. RM č. 1621/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. M., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 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.  
 
Usn. RM č. 1622/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s A. G., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 360 
01 Karlovy Vary, v předloženém znění. 
Pokud do 30. 10. 2015 nebude smlouva uzavřena a kompostér převzat, bude následujícím 
dnem usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 1623/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s Ing. I. H., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 
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.  

 
Usn. RM č. 1624/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s MUDr. K. T., nar. xxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxx, 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.  

 
 
13.Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu  
13a. Rozpočtové opatření č. 199/2015 – OKS – MDDM - účelový příspěvek z rozpočtu 
Karlovarského kraje na celonárodní talentovou soutěž „Zlatý oříšek“  
Usn. RM č. 1625/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 199/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty ve výši 50 tis. 
Kč z poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na částečné pokrytí výdajů 
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souvisejících s účastí a reprezentací Karlovarského kraje v celonárodní talentové soutěži Zlatý 
oříšek pod účelovým znakem 1099 pro Dům dětí a mládeže a zařazují se výdaje do rozpočtu 
města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty ve výši 50 tis. Kč na příspěvek pro Dům dětí 
a mládeže Ostrov.   
13b. Rozpočtové opatření č. 200/2015 – OKS - zařazení neinvestičního účelového příspěvku na 
úhradu nákladů na potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Usn. RM č. 1626/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 200/2015: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 177.090 Kč z neinvestičního 
účelového příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
(JSDH) pod účelovým znakem 14004. 
 
13c. Rozpočtové opatření č. 201/2015 – OKS – zařazení příspěvku od Svazu měst a obcí ČR 
na projekt meziobecní spolupráce 
Usn. RM č. 1627/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 201/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty ve výši  
35.980,29 Kč příspěvek od Svazu měst a obcí ČR na projekt meziobecní spolupráce a zařazují 
se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty ve výši 35.980,29 Kč 
na hrazení mzdových nákladů včetně odvodů. 
 
13d. Rozpočtové opatření č. 202/2015 – ORÚP – zařazení dotace z ROP u projektu Ostrov, 
Lidická ulice a přesun finančních prostředků na nespecifikovanou rezervu  
Usn. RM č. 1628/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 202/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního plánování ve 
výši 862.478,01 Kč z dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt 
Ostrov, Lidická ulice a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
finančního ve výši 862.478,01 Kč jako nespecifikovaná rezerva z přijatých transferů ze 
státního rozpočtu a z fondů EU.  
 
13e. Rozpočtové opatření č. 203/2015 – ORÚP – zařazení dotace ze SFŽP na domácí 
kompostéry a přesun finančních prostředků na nespecifikovanou rezervu  
Usn. RM č. 1629/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 203/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního plánování ve 
výši 1.185.142,50 Kč z dotace ze Státního fondu životního prostředí na projekt Domácí 
kompostéry a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru finančního ve výši 
1.185.142,50 Kč jako nespecifikovaná rezerva z přijatých transferů ze státního rozpočtu a 
z fondů EU.  
 
13f. Rozpočtové opatření č. 204/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na zpracování 
projektových dokumentací k opravám chodníků 
Usn. RM č. 1630/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 204/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 60 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
čištění dešťové kanalizace a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 60 tis. Kč u 
odboru majetkové správy na zpracování projektových dokumentací k opravám chodníků. 
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13g. Rozpočtové opatření č. 205/2015 – OI – přesun finančních prostředků u dotačního 
projektu Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova z ROP Severozápad dle podmínek 
dotace 
Usn. RM č. 1631/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 205/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 339.100 Kč u dotačního projektu Naučná 
stezka Po starých cestách okolo Ostrova z ROP Severozápad a zvyšují se výdaje v rozpočtu 
města pro rok 2015 u odboru investic o 339.100 Kč u dotačního projektu Naučná stezka Po 
starých cestách okolo Ostrova dle podmínek dotace.  
 
13h. Rozpočtové opatření č. 206/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na opravu a 
údržbu mobiliáře 
Usn. RM č. 1632/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 206/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 40 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
opravy stanovišť kontejnerů na separovaný odpad a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro 
rok 2015 o 40 tis. Kč u odboru majetkové správy na opravy a údržbu mobiliáře. 
 
13i. Rozpočtové opatření č. 207/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na odstranění 
černé skládky v Dolním Žďáru  
Usn. RM č. 1633/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 207/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 30 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
ostatní práce nad rámec smlouvy v lesoparku Borecké rybníky, snižují se výdaje o 70 tis. Kč 
na ostatní práce nad rámec smlouvy v zámeckém parku a zvyšují se výdaje v rozpočtu města 
pro rok 2015 o 100 tis. Kč u odboru majetkové správy na odstranění černé skládky v Dolním 
Žďáru. 
 
13j. Rozpočtové opatření č. 208/2015 – OKS – přesun finančních prostředků na vrácení 
dotace poskytovateli Úřadu práce na veřejně prospěšné práce 
Usn. RM č. 1634/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 208/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 197 Kč u odboru kanceláře starosty na 
zdravotní pojištění a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře 
starosty ve výši 197 Kč na vrácení dotace poskytovateli Úřadu práce na veřejně prospěšné 
práce. 
 
13k. Přesun v rozpisu rozpočtu č. 7/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na údržbu 
chodníků ve městě 
Usn. RM č. 1635/15 
RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 7/2015: 
Snižují a zvyšují se výdaje v rozpisu rozpočtu města pro rok 2015 o 240 tis. Kč u odboru 
majetkové správy u odvětvového třídění rozpočtové skladby 2219 - ostatní  záležitosti 
pozemních komunikací. 
 
 
14.Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2015  
Usn. RM č. 1636/15 
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RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na koupi 
pozemku pro výstavbu RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov  
pro rok 2015  ve  výši 150 tis. Kč s panem P. Š., nar. xxxxxxxx a paní M. Š., nar. xxxxxxxx, 
oba bytem ul. xxxxxxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 1637/15 
RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na výstavbu 
RD z  programu  finanční  podpory  bytové  výstavby  ve  městě  Ostrov  pro  rok  2015  ve  
výši 150 tis. Kč s panem S. S., nar. xxxxxxxx a paní J. S., nar. xxxxxxxx, oba bytem ul. 
xxxxxxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 

 
  

15.Výběr auditora na Přezkum hospodaření města Ostrov za rok 2015  
Usn. RM č. 1638/15 
RM schvaluje, aby přezkoumání hospodaření města Ostrov za rok 2015 provedl auditor Ing. 
Miroslav Gross, xxxxxxxx, 360 07 Karlovy Vary. 

 
 

16.Žádost ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov o finanční podporu na získání odborné kvalifikace 
nekvalifikovaného učitele  
Usn. RM č. 1639/15 
RM souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace na podporu získání odborné kvalifikace 
z rozpočtu Karlovarského kraje na kalendářní rok 2016 pro Bc. J. H., učitele Základní školy 
Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary a 
zavazuje se zařadit do rozpočtu města pro rok 2016 částku 12.500 Kč tj. finanční spoluúčast 
zřizovatele školy, která o dotaci žádá. 
 
 
17.Úprava Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města na podporu sportu, kultury a 
zájmových aktivit  
Usn. RM č. 1640/15 
RM doporučuje ZM schválit upravenou verzi Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Ostrova na podporu sportovních, kulturních a zájmových aktivit v předloženém znění. 
 
 
18.Informace starosty 
18a. Souhlas s poskytnutím dotace pro Centrum české historie o.p.s. na výrobu pamětní desky 
a vydání knihy 
Usn. RM č. 1641/15 
RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 6 tis. Kč pro Centrum české historie o.p.s. se 
sídlem Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6, IČ 02522250 zastoupené panem Ing. 
Jaroslavem Houškou na výrobu pamětní desky a vydání knihy připomínající události roku 
1938. 
 
Usn. RM č. 1642/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 6 tis. Kč s Centrem české historie o.p.s. se sídlem Banskobystrická 2080/11, 160 
00 Praha 6, IČ 02522250 zastoupeným panem Ing. Jaroslavem Houškou v předloženém znění. 
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Usn. RM č. 1643/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č.  209/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty o 6 tis. Kč  
u ZAK TV – prezentace a propagace města v regionálním vysílání a zařazují se výdaje do 
rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty ve výši 6 tis. Kč na dotaci pro 
Centrum české historie o.p.s. na výrobu pamětní desky a vydání knihy.  
 
18b. Souhlas města Ostrov s nositelem projektu „Místní akční plán vzdělávání v území ORP 
Ostrov“  
Usn. RM č. 1644/15 
RM schvaluje, že nositelem projektu „Místní akční plán vzdělávání v území ORP Ostrov“ 
bude MAS Krušné hory, o.p.s., se sídlem Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov. 
 
18c. VZ - Ostrov, Horní Žďár, kombinovaná trasa podél I/25 - dodatek č.5 
Usn. RM č. 1645/15 
RM souhlasí pro realizaci stavby „Ostrov, Horní Žďár, kombinovaná trasa podél I/25“  
s uzavřením Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo reg.č. 325-14-11-21 ze dne 3. 12. 2014. Obsahem 
je aktualizace výměr nabídkového rozpočtu na základě geodetického zaměření skutečného 
provedení stavby a úprava ceny díla dle změnového listu stavby ZL 02 ve výši -5 994,00 Kč 
včetně DPH. 
 
 
19.Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný          
    starosta                     místostarosta 
 
 


