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Město Ostrov 
Usnesení 

ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 22. června 2015 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Pavlína Lišková, Milan Matějka, Ing. Josef Železný 
Omluven:        Mgr. Libor Bílek 
Tajemnice:      Mgr. Lucie Mildorfová v. z. 
Zapsala:          Jana Škutová 
 
 
Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Mimořádná přidělení bytů 
3. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
4. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti – veřejnoprávní smlouvy 
5. Závazná stanoviska ve věci výplaty doplatku na bydlení  
6. Řešení pohledávek  
7. Informace o výsledku kontroly přidělených dotací na podporu bydlení za období 2000 – 

2014 
8. Rozpočtová opatření 
9. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 
10. Žádost o prominutí sankce a snížení vrácené částky dotace  
11. Realizace úspor energie – Lidická 1036, Ostrov – dodatek č. 1 vícepráce 
12. PRONÁJMY 

a) Pronájem části nebytového prostoru na č. p. 1365, ulice Hlavní třída 
b) Pronájem st. p. č. 1229 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
c) Pronájem p. p. č. 500/16 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
d) Pronájem p. p. č. 205/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
e) Pronájem st. p. č. 1873 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
f) Změna účelu pronájmu pozemku p. p. č. 224/84 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
g) Pronájem nebytového prostoru na č. p. 706 – 712, ulice Brigádnická 

13. PRODEJE 
a) Prodej nebytové jednotky č. 644/19 v Lipové ulici 

14. VZ„Oprava silnoproudé elektroinstalace III. etapa ZŠ Májová 997, Ostrov“ – výběr 
zhotovitele 

15. VZ„Oprava silnoproudé elektroinstalace IV. etapa ZŠ J. V. Myslbeka 996, Ostrov“ – 
výběr zhotovitele 

16. VZ „Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Masarykova 1289, 363 01 Ostrov, 2. stupeň, 
1. a 2. NP“ – výběr zhotovitele 

17. VZ„Rekonstrukce WC na ZUŠ Masarykova 3. NP, Ostrov“ – výběr zhotovitele 
18. VZ „Rekonstrukce lávky přes Bystřici ve Školní ulici“ – výběr zhotovitele 
19. Usnesení z dopravní komise ze dne 15. 05. 2015 
20. Projekt „Ostrov – revitalizace vnitrobloků", stavba „Ostrov – 13. etapa“, dodatečné stavební prác

změnových listů č. 1 – 3, dodatek č. 2 k SOD  
21. VZ „Dolní Žďár – Dětské hřiště, mobiliář a sportovní hřiště“ – výběr zhotovitele 
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22. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 337-14-12-01 na provedení  dodávky a stavby "Nau
(infotabule, turistické mapy, plány města, mobiliář, drobné vegetační úpravy)" – méněpráce

23. Žádost ZUŠ o souhlas s podáním žádosti o dotaci na festival  Soukání – Ohlédnutí 
24. Žádost MŠ Palackého o změnu plánu investic na rok 2015 
25. Žádost ZŠ JVM a MŠ Ostrov o souhlas s použitím rezervního fondu 
26. Žádost ZŠ JVM a MŠ Ostrov o změnu plánu investic na rok 2015, souhlas s přesunem 

finančních prostředků z RF do FI 
27. Žádost ZŠ JVM a MŠ Ostrov o zapojení  řádku „MŠ – velké opravy“ 
28. Žádost DK Ostrov o souhlas s uzavřením nájemních smluv  
29. Změna Pravidel pro zadávání veřejných zakázek  
30. Informace starosty 

a) Návrh veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi o výkonu přenesené působnosti 
v oblasti řízení o přestupcích mezi obcí Stráž nad Ohří a městem Ostrov 

b) Jmenování ředitelky /ředitele Domu kultury Ostrov  
c) Odstoupení vítěze VZ na správu veřejného pohřebiště města Ostrov  

31. Zprávy z komisí 
 

   
Účast: 
Vedoucí OSVZ k bodům 2 až 5 
Vedoucí OF k bodům 6 až 10 
Vedoucí OI k bodu 11 
Vedoucí OMS k bodům 12 až 22 a 30c) 
Vedoucí OKS k bodům 23 až 29, 30a) a b) 
TAJ k bodu 29 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č.759/15 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 
2015 pod č. 452/15, 488/15, 507/15, 509/15, 512/15, 514/15, 515/15, 518/15, 608/15 až 
615/15, 616/15 až 699/15, 701/15 až 711/15, 714/15, 715/15, 718/15, 722/15, 733/15 až 
736/15, 738/15, 739/15, 741/15, 743/15, 755/15 a 756/15.  
 
 
2. Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č. 760/15 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N. 
 
Usn. RM č. 761/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením jiného bytu v původní č. p. 1377 na Jáchymovské ul. 
v Ostrově p. J.S.. 
 
Usn. RM č. 762/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v ul. Lidická 1329/18 v Ostrově manželům J. a 
L. D. 
 
Usn. RM č. 763/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v ul. Lidická 1353/8 v Ostrově pí V. K. 
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Usn. RM č. 764/15 
RM souhlasí se změnou nájemní smlouvy k bytu v ul. Lidická 1348/1 v Ostrově – vznik 
společného nájmu bytu pro pí H. Š. a V. Š. 
 
Usn. RM č. 765/15 
RM souhlasí se změnou nájemní smlouvy k bytu v ul. Lidická 1355/9 v Ostrově – vznik 
společného nájmu bytu pro pí B. H. a I. H. 
 
Usn. RM č. 766/15 
RM nesouhlasí s rozšířením nájemní smlouvy k bytu v ul. Lidická 1348/3, Ostrov – 
oprávněný nájemce p. K. W. 
 
Usn. RM č. 767/15 
RM ruší usn. RM č. 22/15 ze dne 19. 1. 2015. 
 
Usn. RM č. 768/15 
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: P. U., L. S. a D. Š., H. B., I. 
H., J. a Z. S., M. a K. H., R. H., V. V., Z. T., K. Š. 
 
 
3. Přidělení, podnájmy, přechody a směny bytů v období od 19. 5. 2015 do 16. 6. 2015      
- bez usnesení 
 
 
4. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti – veřejnoprávní smlouva   
Usn. RM č. 769/15 
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 K. K., zastoupenou paní M. N. ve výši 5.000 Kč. 
 
 
5. Závazná stanoviska ve věci výplaty doplatku na bydlení 
A) 
Usn. RM č. 770/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osoby 
užívající byt paní Z. B. a s ní společně posuzovanou osobu pana M. B., kteří užívají za 
účelem bydlení ubytovací zařízení Hotelová ubytovna SALUT, Ostrov, Štúrova 1274, 
SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
 
Usn. RM č. 771/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osoby 
užívající byt pana D. D. a s ním společně posuzované osoby paní M. K. a nezl. B. D. D., 
kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení Hotelová ubytovna SALUT, Ostrov, 
Štúrova 1274, SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
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Usn. RM č. 772/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní D. G., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Hotelová ubytovna 
SALUT, Ostrov, Štúrova 1274, SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
 
Usn. RM č. 773/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní P. G., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Hotelová ubytovna 
SALUT, Ostrov, Štúrova 1274, SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
 
Usn. RM č. 774/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osoby 
užívající byt paní H. G. a s ní společně posuzované osoby pana L. L., nezl. J. G. a nezl. L. 
L., kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení Hotelová ubytovna SALUT, Ostrov, 
Štúrova 1274, SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
 
Usn. RM č. 775/15 
RM souhlasí 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 Hotelová 
ubytovna SALUT, Ostrov, Štúrova 1274, SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
 
Usn. RM č. 776/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana J. H., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Hotelová ubytovna 
SALUT, Ostrov, Štúrova 1274, SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
 
Usn. RM č. 777/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osoby 
užívající byt paní K. J. a s ní společně posuzované osoby pana A. H. a nezl. A. J., kteří 
užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení Hotelová ubytovna SALUT, Ostrov, Štúrova 
1274, SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
 
Usn. RM č. 778/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osoby 
užívající byt paní M. J. a s ní společně posuzovanou osobu pana M. J., kteří užívají za 
účelem bydlení ubytovací zařízení Hotelová ubytovna SALUT, Ostrov, Štúrova 1274, 
SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
 
Usn. RM č. 779/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osoby 
užívající byt paní V. J. a s ní společně posuzované osoby nezl. P. J. a nezl. M. J., kteří 
užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení Hotelová ubytovna SALUT, Ostrov, Štúrova 
1274, SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
 
Usn. RM č. 780/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana L. K. , který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Hotelová ubytovna 
SALUT, Ostrov, Štúrova 1274, SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
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Usn. RM č. 781/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osoby 
užívající byt paní J. L.  a s ní společně posuzované osoby pana L. D. a nezl. L. L. a nezl. 
N. L., kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení Hotelová ubytovna SALUT, Ostrov, 
Štúrova 1274, SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
 
Usn. RM č. 782/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana M. M.,  který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Hotelová 
ubytovna SALUT, Ostrov, Štúrova 1274, SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
 
Usn. RM č. 783/15 
RM souhlasí 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 Hotelová ubytovna 
SALUT, Ostrov, Štúrova 1274, SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
 
Usn. RM č. 784/15 
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 Hotelová ubytovna 
SALUT, Ostrov, Štúrova 1274, SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
 
Usn. RM č. 785/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní P. S., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Hotelová ubytovna 
SALUT, Ostrov, Štúrova 1274, SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
 
Usn. RM č. 786/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní J. Š., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Hotelová ubytovna 
SALUT, Ostrov, Štúrova 1274, SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
 
Usn. RM č. 787/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osoby 
užívající byt paní A. H. a s ní společně posuzované osoby pana Š. A., nezl. R. A. a nezl. F. 
A., kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení Hotelová ubytovna SALUT, Ostrov, 
Štúrova 1274, SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
 
Usn. RM č. 788/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osoby 
užívající byt paní L. H. a s ní společně posuzované osoby nezl. K. H. a nezl. T. H., kteří 
užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení Hotelová ubytovna SALUT, Ostrov, Štúrova 
1274, SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
 
Usn. RM č. 789/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní M. K. , která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Hotelová ubytovna 
SALUT, Ostrov, Štúrova 1274, SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
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Usn. RM č. 790/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osoby 
užívající byt paní V. P. a s ní společně posuzované osoby nezl. M. P., nezl. A. P., nezl. V. 
P. a nezl. S. R. P., kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení Hotelová ubytovna 
SALUT, Ostrov, Štúrova 1274, SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
 
Usn. RM č. 791/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osoby 
užívající byt paní J. D. a s ní společně posuzované osoby pana L. T. a nezl. L. T., kteří 
užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení Hotelová ubytovna SALUT, Ostrov, Štúrova 
1274, SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
 
Usn. RM č. 792/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osoby 
užívající byt pana V. H. a s ním společně posuzované osoby paní T. S., kteří užívají za 
účelem bydlení ubytovací zařízení Hotelová ubytovna SALUT, Ostrov, Štúrova 1274, 
SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
 
B) 
Usn. RM č. 793/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana V. K., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 794/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana M. G. který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Dukelských hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 795/15 
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, 
Dukelských hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 796/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana G. H., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Na Příkopě 
1336, Ing. Tomáš Vydra, IČ: 03983315. 
 
Usn. RM č. 797/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní M. H. , která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Na Příkopě 
1336, Ing. Tomáš Vydra, IČ: 03983315. 
 
 
6. Řešení pohledávek 
- bez usnesení 
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7. Informace o výsledku kontroly přidělených dotací na podporu bydlení za období 1999 – 
2014 
Usn. RM č. 798/15 
RM bere na vědomí informaci o výsledku kontroly přidělených dotací na podporu bydlení     
za období 1999 – 2014. 
 
 
8. Rozpočtová opatření 
8a. Rozpočtové opatření č. 135/2015 – OŽP – zařazení neinvestiční účelové dotace  
z Ministerstva zemědělství na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících 
dřevin za II. pololetí 2014 
Usn. RM č. 799/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 135/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 16.600 Kč z účelové neinvestiční 
dotace z Ministerstva zemědělství na výsadbu minimálního podílu melioračních  
a zpevňujících dřevin za II. pololetí 2014 pod účelovým znakem 29004 a zařazení výdajů do 
rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 16.600 Kč na výsadbu minimálního podílu melioračních 
a zpevňujících dřevin pod účelovým znakem 29004. 
 
8b. Rozpočtové opatření č. 136/2015 – OŽP – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 
zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí 2015 
Usn. RM č. 800/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 136/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 11.944 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 11.944 Kč na 
úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za období I. čtvrtletí 2015 pod 
účelovým znakem 29008. 
 
8c. Rozpočtové opatření č. 137/2015 – MP – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra 
na projekt Zřízení pozic asistentů prevence kriminality 
Usn. RM č. 801/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 137/2015: 
Zařazení příjmů a výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 442 tis. Kč z účelové dotace 
z Ministerstva vnitra na projekt Zřízení pozic asistentů prevence kriminality pod účelovým 
znakem 14018. 
 
8d. Rozpočtové opatření č. 138/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 
lávky přes Bystřici ve Školní ulici 
- bez usnesení 

 
8e. Rozpočtové opatření č. 139/2015 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškození střešních prvků na objektu ZŠ Masarykova 1289 
Usn. RM č. 802/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 139/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 44.431 Kč u odboru majetkové 
správy z přijatého pojistného plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015  
u odboru majetkové správy o 44.431 Kč na opravu a údržbu ZŠ Masarykova.  
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8f. Rozpočtové opatření č. 140/2015 – OSVZ – zařazení neinvestiční účelové dotace na 
úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-
právní ochrany dětí v roce 2015   
Usn. RM č. 803/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 140/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 3.380.000 Kč z neinvestiční účelové 
dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti 
sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 pod účelovým znakem 13011 a zařazení výdajů do 
rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 3.380.000 Kč na úhradu nákladů souvisejících se 
zabezpečením činností vykovávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 pod 
účelovým znakem 13011. 
 
8g. Rozpočtové opatření č. 141/2015 – OSVZ – zařazení příjmů z dotace na úhradu nákladů 
souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – 
doplatek z roku 2014 
Usn. RM č. 804/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 141/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 762.219 Kč z dotace na úhradu 
nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 
ochrany dětí – doplatek z roku 2014 a snižuje se financování – třída 8. převodem ze 
základního běžného účtu na účet Fondu rezerv a rozvoje ve výši 762.219 Kč. 
 
 
9. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 
Usn. RM č. 805/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na vylepšení stávajícího 
nízkoemisního vytápění rozšířením o další alternativní ekologické vytápění ve výši 14.610 Kč 
s panem M. J.,  nar. xxxxxxxxxx a paní A. J., nar. xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxx 
v předloženém znění. 
 
10. Žádost o prominutí sankce a snížení vrácené částky dotace 
Usn. RM č. 806/15 
RM doporučuje ZM schválit prominutí z pohledávky ve výši 100.000 Kč vč. úroku 
vypočteného z výše dotace za dané období po poskytnutí dotace při úrokové míře 10% p. a., 
vyplývající ze smlouvy o podmíněně návratné dotaci na vybudovanou bytovou jednotku nebo 
rodinný dům reg. č. 45-06-02-24 ze dne 24. 2. 2006 panu Mgr. M. C. a paní J. C., 
s podmínkou zaplatit 10% z poskytnuté dotace ve výši 10.000 Kč. 
 
 
11. Realizace úspor energie – Lidická 1036, Ostrov – dodatek č. 1 – vícepráce  
Usn. RM č. 807/15 
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 010-15-01-12 ze dne  
9. 1. 2015 na realizaci stavby „Realizace úspor energie – Lidická 1036, Ostrov“. Součástí 
dodatku je navýšení ceny stavby o dodatečné stavební práce dle změnového listu stavby ZL 
01 ve výši 131.756,03 vč. DPH. 
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Usn. RM č. 808/15 
RM ukládá odboru investic pro projekt „Realizace úspor energií – Lidická 1036, Ostrov“ 
provést jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce specifikované změnovým 
listem ZL 01. 
 
 
12. Pronájmy 
12a. Pronájem části nebytového prostoru na č. p. 1365, Hlavní třída 
Usn. RM č. 809/15 
RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru na č. p. 1365, ulice Hlavní třída v Ostrově, 
o výměře 51,7 m2, panu Z. D., IČ 182 26 949, bytem xxxxxxxxxx, za nájemné 700 
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem provozování maloobchodní prodejny.  
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem Z. 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.  
 
12b. Pronájem st. p. č. 1229 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 810/15 
RM schvaluje pronájem st. p. č. 1229 o výměře 29 m2 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad 
Ohří, paní Z. J., bytem xxxxxxxxxx, za nájemné 510 Kč/měsíc, na dobu neurčitou. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a paní Z. J. nebude uzavřena do 30 dnů 
ode dne doručení usnesení RM paní J., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
12c. Pronájem p. p. č. 500/16 v k.ú. Ostrov nad Ohří 
- bez usnesení 
 
12d. Pronájem p. p. č. 205/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 811/15 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem p. p. č. 205/3 o výměře 326 m2 v k. ú. 
Ostrov nad Ohří, s panem Ing. V. N., bytem xxxxxxxxxx, za účelem zahrádkářského využití a 
přístupu k rodinnému domu, za cenu 3,56 Kč/m2/rok.  
 
12e. Pronájem st. p. č. 1873 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 812/15 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 262-10-12-08 s paní B. Š., bytem 
xxxxxxxxxx, dohodou k 30. 6. 2015. 
 
Usn. RM č. 813/15 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod stavbou garáže, st. p. č. 
1873 o výměře 23 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, s paní P. P., bytem xxxxxxxxxx, za cenu 7 
Kč/m2/rok. 
 
12f. Změna účelu pronájmu pozemku p. p. č. 224/84 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 814/15 
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RM schvaluje uzavření Dodatku k  Nájemní smlouvy reg. č. 077-15-03-12, s paní H. T. K. H., 
xxxxxxxxxx, kterým dojde ke změně účelu nájmu z manipulační  
a skladovací plochy na odpočinkovou zónu u rodinného domu a změně nájemného  
z 18,70 Kč/m2/rok na 3,56 Kč/m2/rok. 
 
12g. Pronájem nebytového prostoru na č. p. 706 – 712, ulice Brigádnická 
Usn. RM č. 815/15 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru na č. p. 706 – 712, ulice Brigádnická v Ostrově,  
o výměře 37,1 m2, paní K. Ž., IČ 04060971, bytem xxxxxxxxxx, za nájemné 1.200 
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem provozování prodejny s dětským zbožím.  
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a paní K. Ž. nebude uzavřena do 30 dnů 
ode dne doručení usnesení RM paní Ž., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 816/15 
RM schvaluje paní K. Ž. prominutí hrazení nájemného za nebytový prostor na  
č. p. 706 – 712, ulice Brigádnická v Ostrově, o výměře 37,1 m2, po dobu 1 roku, v souladu 
s Programem aktivní podpory podnikání. 
 
 
13. Prodeje 
13a. Prodej nebytové jednotky č. 644/19 v Lipové ulici 
Usn. RM č. 817/15 
RM doporučuje ZM schválit prodej nebytové jednotky č. 644/19 v Lipové ulici včetně podílu 
na společných částech domu č. p. 642 – 644 a podílu na pozemcích st. p. č. 759/1, 759/2, 
759/3 a 760, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, Společenství vlastníků domu č. p. 642,643,644, 363 
01 Ostrov, se sídlem Lipová 642, 363 01 Ostrov, za cenu obvyklou (tržní) stanovenou 
znaleckým posudkem plus veškeré náklady spojené s prodejem. 
 
 
14. Veřejná zakázka „Oprava silnoproudé elektroinstalace III. etapa ZŠ Májová 997, Ostrov“ 
– výběr zhotovitele 
Usn. RM č. 818/15 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 
„Oprava silnoproudé elektroinstalace III. etapa ZŠ Májová 997, Ostrov“ uchazeči s nabídkou 
č. 1 firmě AKLEN stavební, s.r.o., Dlouhá 87, 357 41 Královské Poříčí, IČ 26373386  
s nabídkovou cenou 725.532 Kč bez DPH, tj. 877.893,72 Kč včetně DPH 21% jako 
nejvýhodnější pro zadavatele.  
 
 
15. Veřejná zakázka „Oprava silnoproudé elektroinstalace IV. etapa ZŠ J. V. Myslbeka 996, 
Ostrov“ – výběr zhotovitele 
Usn. RM č. 819/15 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 
„Oprava silnoproudé elektroinstalace IV. etapa ZŠ J. V. Myslbeka 996, Ostrov“ uchazeči 
s nabídkou č. 1 firmě AKLEN stavební, s.r.o., Dlouhá 87, 357 41 Královské Poříčí,  



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.  
 

11 
 

IČ26373386 s nabídkovou cenou 934.764,50 Kč bez DPH, tj. 1.131 065 Kč včetně DPH  
21% jako nejvýhodnější pro zadavatele.  
 
 
16. Veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Masarykova 1289, 363 01 Ostrov, 
2. stupeň 1. a 2. NP“ – výběr zhotovitele 
Usn. RM č. 820/15 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Masarykova 1289, 363 01 Ostrov, 2. stupeň 1. a 2. NP“ 
uchazeči s nabídkou č.2 firmě WESTINSTAL, s. r. o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 
1, IČ 02413337 s nabídkovou cenou 1.311 872,90 Kč bez DPH, tj. 1.587 366,20 Kč včetně 
DPH 21% jako nejvýhodnější pro zadavatele.  
 
 
17. Veřejná zakázka „Rekonstrukce WC na ZUŠ Masarykova 3. NP, Ostrov“ – výběr 
zhotovitele 
Usn. RM č. 821/15 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce WC na ZUŠ Masarykova 3. NP, Ostrov“ uchazeči s nabídkou č. 2 firmě 
WESTINSTAL, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, IČ 02413337 s nabídkovou 
cenou 482.103,55 Kč bez DPH, tj. 583.345,35 Kč včetně DPH 21% jako nejvýhodnější pro 
zadavatele.  
 
 
18. VZ – Rekonstrukce lávky přes Bystřici ve Školní ulici – výběr zhotovitele 
Usn. RM č. 822/15 
RM ruší VZ na výběr zhotovitele stavby Rekonstrukce lávky přes Bystřici ve Školní ulici. 
Důvodem pro zrušení VZ bylo předložení jediné nabídky – zadavateli tak nevznikla možnost 
pro srovnání více cenových nabídek.  

 
Usn. RM č. 823/15 
RM ukládá odboru majetkové správy vypsat VZ na zhotovitele stavby Rekonstrukce lávky 
přes Bystřici ve Školní ulici. 
 
 
19. Usnesení z dopravní komise ze dne 15. 5.2015 
Usn. RM č. 824/15 
RM souhlasí s odstraněním zábradlí na obou stranách komunikace u přechodu pro chodce 
před prodejnou Elektro – Hübschmann s tím, že na této straně bude zábradlí odstraněno pouze 
od prodejny k přechodu pro chodce. 
 
Usn. RM č. 825/15 
RM souhlasí s odstraněním zábradlí před č. p. 196 na Jáchymovské ulici. 
 
Usn. RM č. 826/15 
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RM souhlasí s osazením DZ B20a (Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod.) s dodatkovou 
tabulkou s textem POZOR CHODCI v ulici Krušnohorská (v úseku před Domovem pro 
seniory Květinka). 
 
Usn. RM č. 827/15 
RM souhlasí s osazením zrcadla na krajské silnici proti výjezdu z pozemku 934/2 v k.ú.  
Mořičov. 
 
Usn. RM č. 828/15 
RM souhlasí se zřízením parkoviště pod provozovnou Scolarest v Masarykově ulici v areálu 
ZŠ. 
 
Usn. RM č. 829/15 
RM souhlasí s výměnou nebezpečně uložené značky IP40 (Jednosměrná ulice) za budovou 
PČR v Ostrově za přechodné dopravní značení. 
 
Usn. RM č. 830/15 
RM souhlasí s osazením dopravního zrcadla v zatáčce nad Feronou (horní silnice nad OC 
TESCO). 
 
Usn. RM č. 831/15 
RM souhlasí s osazením DZ IP26a (Obytná zóna) + DZ IP40 (Jednosměrná ulice) na 
komunikaci uvnitř vnitrobloku U Nemocnice, Luční, Májová, Horská ve směru jízdy od 
severu k jihu.  
 
 
20. Projekt „Ostrov – revitalizace vnitrobloků“, stavba „Ostrov – 13. etapa“, dodatečné 
stavební práce dle změnových listů č. 1 – 3, dodatek č. 2 k SOD 
Usn. RM č. 832/15 
RM souhlasí pro akci „Ostrov – 13. etapa“ s navýšením ceny stavby o dodatečné stavební 
práce specifikované změnovými listy č. 1, 2 a 3 za cenu 1.265 276,29 Kč vč. DPH. Celková 
cena stavby bude ve výši 11.389606,16 Kč vč. DPH. 
 
Usn. RM č. 833/15 
RM ukládá Odboru majetkové správy pro akci "Ostrov – 13. etapa" provést jednací řízení bez 
uveřejnění na dodatečné stavební práce specifikované změnovým listem ZL 1, 2 a 3 
a následně souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 036-15-02-04. 
 
 
21.VZ „Dolní Žďár – Dětské hřiště, mobiliář a sportovní hřiště“ – výběr zhotovitele 
Usn. RM č. 834/15 
RM vyhlašuje jako vítěze veřejné zakázky „Dolní Žďár – Dětské hřiště, mobiliář a sportovní 
hřiště" uchazeče s nabídkou č. 2 Jan Brunclík – ACER, IČ 63553538, se sídlem Borská 31, 
362 63 Dalovice s nabídkovou cenou 559.012,90 Kč bez DPH a 676.405,61 Kč s DPH.  
Na druhém místě se umístil uchazeč s nabídkou č. 1WEPOREST, spol. s  r. o., IČ 63984041, 
se sídlem Mořičovská 1210, 36301 Ostrov s nabídkovou cenou 562.125,92 Kč bez DPH  
a 680.172,36 Kč s DPH. 
 
Usn. RM č. 835/15 
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RM ukládá odboru majetkové správy provést rozpočtové opatření na zajištění chybějících 
finančních prostředků na výstavbu sportovního a dětského hřiště v Dolním Žďáru z rozpočtu 
odboru majetkové správy. 
 
 
22. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 337-14-12-01 ze dne 1. 12. 2014 na provedení dodávky 
a stavby „Naučná stezka (infotabule, turistické mapy, plány města, mobiliář, drobné vegetační 
úpravy)“ 
Usn. RM č. 836/15 
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě reg. č. 337-14-12-01 ze dne 1. 12. 2014 
s firmou ŠTĚPÁN ZÁRUBA – DESIGN, Na Vinici 30, 405 02 Děčín 4, IČ 47275545 na 
provedení dodávky a stavby „Naučná stezka (infotabule, turistické mapy, plány města, 
mobiliář, drobné vegetační úpravy)“ snížení počtu dodaných orientačních plánů města  
a snížené množství výměn plánů města o 1 ks. 
 
 
23. Žádost ZUŠ o souhlas s podání žádosti o dotaci na festival Soukání – Ohlédnutí 
Usn. RM č. 837/15 
RM bere na vědomí oznámení Základní umělecké školy Ostrov, Masarykova 717, okres 
Karlovy Vary o podání přihlášky do výběrového řízení NIPOS pro podporu vybraných 
zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2015, na akci 
Soukání – Ohlédnutí. 
 
 
24. Žádost MŠ Palackého o změnu plánu investic na rok 2015 
Usn. RM č. 838/15 
RM souhlasí se změnou investičního plánu na rok 2015 Mateřské školy Ostrov, Palackého 
1045, okres Karlovy Vary. Nově se schvaluje pořízení průmyslové myčky do školní kuchyně 
v celkové ceně do 50.000 Kč. Ostatní investice r. 2015 zůstávají beze změny. 
 
Usn. RM č. 839/15 
RM souhlasí se zapojením fondu investic ve výši 50.000 Kč do rozpočtu r. 2015 Mateřské 
školy Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary v souvislosti se změnou plánu nákupu 
investic na rok 2015. 
 
25. Žádost ZŠ JVM a MŠ Ostrov o souhlas s použitím rezervního fondu 
Usn. RM č. 840/15 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Základní školy Josefa Václava Myslbeka  
a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ve výši max. 320.000 Kč na 
pořízení: 25 ks žákovských počítačů včetně operačního systému do počítačové učebny, 
žákovských lavic a židlí do učebny 2. stupně, nábytku do učeben 1. a 2. stupně a nábytku do 
kabinetu zeměpisu a dějepisu. 
 
 
26. Žádost ZŠ JVM a MŠ Ostrov o změnu plánu investic na rok 2015, souhlas s přesunem 
finančních prostředků z RF do FI 
Usn. RM č. 841/15 
RM souhlasí s posílením fondu investic Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské 
školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary převedením 60.000 Kč z rezervního 
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fondu na základě § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Usn. RM č. 842/15 
RM souhlasí s úpravou investičního plánu Základní školy Josefa Václava Myslbeka  
a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary pro rok 2015 a schvaluje 
změnu nákupu investice, kdy místo keramické pece a měřících přístrojů na fyziku budou 
pořízeny dva turnikety v pořizovací ceně do 170.000 Kč. Ostatní investice r. 2015 zůstávají 
beze změny. 
 
 
27. Žádost ZŠ JVM a MŠ Ostrov o zapojení řádku „MŠ – velké opravy“ 
Usn. RM č. 843/15 
RM souhlasí, aby Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, 
Myslbekova 996, okres Karlovy Vary čerpala z účelového řádku „MŠ – velké opravy“ r. 2015 
maximálně částku do 180.000 Kč. 
 
 
28. Žádost DK Ostrov o souhlas s uzavřením nájemních smluv 
Usn. RM č. 844/15 
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na provoz solárního studia, tělovýchovných  
a sportovních zařízení a organizování sportovních činností v Domu kultury Ostrov, Mírové 
nám. 733, okres Karlovy Vary s účinností od 1. 7. 2015 na dobu neurčitou s paní S. D., bytem 
xxxxxxxxxx, IČ03934365. 
 
Usn. RM č. 845/15 
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na provoz kadeřnictví v Domu kultury Ostrov, 
Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary od 1. 7. 2015 na dobu neurčitou s paní D. M., bytem 
xxxxxxxxxx, IČ 12823988 a paní B. N., bytem xxxxxxxxxx, IČ 16699220. 
 
Usn. RM č. 846/15 
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na provoz krejčovské dílny v Domu kultury 
Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary od 1. 7. 2015 na dobu neurčitou s paní K. H., 
bytem xxxxxxxxxx, IČ 11612231. 
 
Usn. RM č. 847/15 
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na provoz kadeřnictví v Domu kultury Ostrov, 
Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary od 1. 8. 2015 na dobu neurčitou s paní M. N., bytem 
xxxxxxxxxx, IČ 64852521. 
 
 
29. Změna Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
- bez usnesení 
 
 
30.Informace starosty 
30a.Návrh veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi o výkonu přenesené působnosti v oblasti 
řízení o přestupcích mezi obcí Stráž nad Ohří a městem Ostrov  
Usn. RM č. 848/15 
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RM schvaluje v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů, veřejnoprávní smlouvu uzavřenou obcemi o výkonu přenesené 
působnosti v oblasti řízení o přestupcích mezi obcí Stráž nad Ohří a městem Ostrov, na dobu 
určitou od 3. 8. 2015 do 31. 12. 2015, za příspěvek ve výši 5.000 Kč, v předloženém znění. 
 
 
30b. Jmenování ředitelky/ředitele Domu kultury Ostrov 
Usn. RM č. 849/15 
RM jmenuje dle ust. § 33 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a na základě výběrového řízení ze dne 8. 6. 2015, ředitelem příspěvkové organizace 
Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary Ing. Jana Filipa, MSc., MBA 
s účinností od 1. 9. 2015. 
 
Usn. RM č.850/15 
RM stanovuje plat Ing. Janu Filipovi, MSc., MBA s účinností od 1. 9. 2015 dle předloženého 
návrhu. 
 
 
30c. Odstoupení vítěze VZ na správu veřejného pohřebiště města Ostrov 
Usn. RM č. 851/15 
RM ruší své usnesení č. 508/15 z důvodu odstoupení vítězného uchazeče: Pavla Kotlána, 
xxxxxxxxxx, z veřejné zakázky na „Správu a provoz veřejného pohřebiště města Ostrov“.  
 
Usn. RM č. 852/15 
RM z důvodu odstoupení vítězného uchazeče o veřejnou zakázku na „Správu a provoz 
veřejného pohřebiště města Ostrov“vyhlašuje jako vítěze veřejné zakázky na „Správu  
a provoz veřejného pohřebiště města Ostrov“ uchazeče s nabídkou č. 6, který se umístil 
v pořadí na druhém místě – František Živný, xxxxxxxxxx, IČ 61795003 za nabídkovou cenu 
18.999 Kč/měsíc (uchazeč není plátce DPH). Na dalším postupovém místě se umístil uchazeč 
s nabídkou č. 7 J. Zeman Zahradní technika, xxxxxxxxxx, IČ67091717 s nabídkovou cenou 
22.988 Kč/měsíc včetně 21% DPH. 
 
 
31. Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 
     starosta                      místostarosta 
 
 


