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Město Ostrov 
Usnesení 

ze 13. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 8. června 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. Valná hromada OT a.s. 
2. Valná hromada společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. schválení hospodářského výsledku 

za rok 2014 a odsouhlasení obchodních smluv se společností CET 21 a FTV Prima, s.r.o. 
3. Kontrola plnění usnesení 
4. Mimořádná přidělení bytů - OSVZ 
5. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy - OSVZ 
6. Závazná stanoviska ve věci výplaty doplatku na bydlení - OSVZ 
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji  na 

zajištění dopravní obslužnosti obce Krásný Les - ODS 
8. Schválení účetních závěrek a výsledků hospodaření příspěvkových organizací města za 

rok 2014 - OKS 
9. Návrh odměn pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací města za výsledek 

hospodaření organizace za rok 2014 - v písemné podobě - OKS 
10. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací města za plnění mimořádných 

pracovních úkolů v 1. pololetí r. 2015 - v písemné podobě - OKS 
11. Žádost ZŠ JVM a MŠ Ostrov o zajištění realizace vydláždění části pozemku základní 

školy, rozpočtové opatření - OKS 
12. Žádost DK Ostrov o souhlas s čerpáním z rezervního fondu – OKS 
13. Schválení dodatku č. 2 (dodatečné stavební práce) - "Ostrov, Lidická ulice - Parkoviště 

před lékárnou" (reg. č.  projektu CZ.1.09/1.2.00/77.01202) – OI 
14. Schválení dodatečných stavebních prací uplatněných Dodatkem č.2 k základní SOD, 

realizovaných v rámci projektu "Naučná stezka ...", stavby "Rekonstrukce kaple sv. 
Floriána a kaple sv. Anny - OI 

15. PRONÁJMY 
a) Pronájem části nebytového prostoru na č. p. 706-712, ulice Brigádnická 
b) Snížení výměry nebytových prostor na st. p. č. 1434 a st. p. č. 1435 
c) Pronájem části nemovitosti na č. p. 1347, ulice Lidická 
d) Ukončení pronájmu p. p. č. 11/6 v k. ú. Mořičov 
e) Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části nebytového prostoru na č.p. 1202, ulice 

U Nemocnice 
f) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2894/12 a 2894/49 v k. ú. Ostrov 

nad Ohří – kabel VN na PZO ČEZ Distribuce a.s. 
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g)  Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 500/17, 500/19, 500/16, 224/31, 
499/11 a 224/343 v k. ú. Ostrov nad Ohří – přeložka kabelu NN ČEZ Distribuce a.s. 

 
16. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2015 - 

OF 
17. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění - OF 
18. Rozpočtová opatření - OF 
19. Program jednání ZM dne 17.06.2015 
20. Informace starosty 

a) Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s čerpáním nákladů na reprezentaci školy – OKS 
b) Zrušení výsledku podlimitní Veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení na stavební 

práce -  stavby „Sportovní hřiště u Kulaté báby“ – na stůl – OI 
c) Bezúplatný převod p. p. č. 393 v k. ú. Vykmanov u Ostrova z majetku ČR – Vězeňské 

služby České republiky do vlastnictví Města Ostrov – na stůl - OMS 
21.Zprávy z komisí 
 
 
Účast:  
Vedoucí OSVZ k bodům 4 až 6 
Vedoucí ODS k bodu 7 
Vedoucí OKS k bodům 8 až 12 a 20a) 
Vedoucí OI k bodům 13 a 14 
Vedoucí OMS k bodu 15 
Vedoucí OF k bodům 16 až 18 
 
 
1.Valná hromada OT a.s. 
Usn. RM č. 609/15 
Rada města Ostrova, které je jediným akcionářem obchodní společnosti Ostrovská 
teplárenská, a. s., IČ: 497 90 498, se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 363 38, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B., vložka 393 (dále jen 
„společnost Ostrovská teplárenská, a.s.“), v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 
102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve 
smyslu ustanovení § 421ve spojení s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,  
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), učinila tato r o z h o d n u t í :  
 
(1) Jediný akcionář v působnosti valné hromady b e r e  n a  vě d o m í  zprávu o podnikatelské 

činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014. 
 

(2) Jediný akcionář v působnosti valné hromady b e r e  n a  vě d o m í  zprávu dozorčí rady  
a správní rady společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. za rok 2014 a výrok auditora. 

 
(3) Jediný akcionář v působnosti valné hromady s c h v a l u j e  řádnou účetní závěrku společnosti 

Ostrovská teplárenská, a.s. za rok 2014, a to v tomto rozsahu (v tis. Kč): 
 

• Pasiva celkem: 303 034 
 
• Aktiva celkem: 303 034 
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• Výkony a prodej zboží: 124 838  
 

• Výkonová spotřeba 
a náklady na prodané zboží:   77 467 

 
• Provozní výsledek  

hospodaření: - 8 836 
 

• Finanční výsledek  
hospodaření:        48 
 

• Výsledek hospodaření 
za běžnou činnost: - 9 072 

 
• Výsledek hospodaření 

před zdaněním: - 8 788 
 

• Daň z příjmů splatná: - 139 
 
• Daň z příjmů odložená:   423 
 
• Výsledek hospodaření 

za účetní období(po zdanění):  - 9 072 
 

(4) Jediný akcionář v působnosti valné hromady s c h v a l u j e  návrh statutárního ředitele 
společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. na úhradu ztráty společnosti (výsledku hospodaření za 
účetní období) za rok 2014 ve výši 9 072 485,55 Kč z nerozděleného zisku minulých let (účet 
428). 
 

(5) Jediný akcionář v působnosti valné hromady u rč u j e  auditora pro ověření účetní závěrky 
společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. za rok 2015, a to Ing. Milana Škoulu, ev. č. (KAČR) 1222, 
místem podnikání Michalská 26/1,Litoměřice, PSČ 412 01. 
 

(6) Jediný akcionář v působnosti valné hromady o d v o l á v á  členy správní rady společnosti 
Ostrovská teplárenská, a.s., a to tyto: 

 
• Ing. Vladimír Trafina, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx 

 
 
(7) Jediný akcionář v působnosti valné hromady v o l í  členy správní rady společnosti Ostrovská 

teplárenská, a.s., a to tyto: 
 

• Milan Matějka, nar. xxxxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxxxx 
 

 
(8) Jediný akcionář v působnosti valné hromady s o u h l a s í  s poskytnutím mimořádné peněžité 

odměny  jako jiného plnění ve smyslu ustanovení § 61 ZOK členovi správní rady společnosti 
Ostrovská teplárenská, a.s.  
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• Ing. Roman Miarka, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx ve výši uvedené v příloze 
usnesení. 

 
 

(9) Rada města Ostrova p o vě ř u j e  starostu města Bc. Pavla Čekana podpisem písemného 
vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. 
ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 ZOK. 

 
 
2. Valná hromada společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. schválení hospodářského výsledku za rok 
2014 a odsouhlasení obchodních smluv se společností CET 21 a FTV Prima, s.r.o. 
Usn. RM č. 610/15 
Jediný společník společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. v působnosti valné hromady schvaluje  řádnou 
účetní závěrku společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. k 31.12.2014.  
 
Usn. RM č. 611/15 
Jediný společník společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. v působnosti valné hromady schvaluje návrh 
jednatelky na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 - zisk ve výši 28 116,17 Kč takto: 
Zisk společnosti 28 116,17 Kč převést na účet 428 – „Nerozdělený zisk minulých let“. 
 
Usn. RM č. 612/15 
Jediný společník společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. v působnosti valné hromady schvaluje návrh 
jednatelky na rozpuštění rezervního fondu a převod zdrojů ve výši 50 000,- Kč na účet 428 –
„Nerozdělený zisk minulých let“.  
 
Usn. RM č. 613/15 
Jediný společník společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. v působnosti valné hromady schvaluje auditora 
Ing. Vladimíra Vostrého, člena Komory auditorů České republiky č. Oprávnění 358 k provádění 
auditu účetnictví a hospodaření společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. na rok 2015. 
 
Usn. RM č. 614/15 
Jediný společník společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. v působnosti valné hromady schvaluje 
vyplacení nenárokové složky odměny jednatele za rok 2014 jednatelce Ing. Libuši Benešové v plné 
výši dle Smlouvy o výkonu funkce jednatele, bod 6.1. 
 
Usn. RM č. 615/15 
Jediný společník společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. v působnosti valné hromady souhlasí 
s podpisem obchodních smluv se společností CET 21 a FTV Prima, s.r.o. 
 
 
3.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 616/15 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 
2015 pod č. 73/15 až 78/15, 132/15, 199/15, 292/15, 443/15 až 445/15, 448/15, 449/15, 
498/15, 500/15, 505/15, 510/15, 517/15, 520/15 až 588/15, 590/15 až 603/15 a 607/15.  
 
 
4. Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č. 617/15 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: M.L., R.S., Z.D.  
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Usn. RM č. 618/15 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením jiného bytu v Ostrově těmto žadatelům:  L.D., J. Š., 
E. P.  
 
Usn. RM č. 619/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v přístavbě č. p. 1377 na Jáchymovské ul.  
v Ostrově pí H. C.  
 
Usn. RM č. 620/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 v původní č. p. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově p. L. B. 
 
Usn. RM č. 621/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením jiného bytu o velikosti 1+0 v přízemí v původní č. p. 
1377 na Jáchymovské ul. v Ostrově, p. P. S. 
 
Usn. RM č. 622/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 v původní č. p. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově pí L. E. 
 
Usn. RM č. 623/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v ul. Lidická 1348/21 v Ostrově p. Z. N. 
 
Usn. RM č. 624/15 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/22 o velikosti 3+kk pro p. R. V. - na 
dobu od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016. 
 
Usn. RM č. 625/15 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v obytném souboru Klášter Ostrov o  žadatele: 
M. K. a M.M., L.L.  
 
Usn. RM č. 626/15 
RM ruší usn. RM č. 420/15 ze dne 29. 4. 2015. 
 
 
5. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy   
Usn. RM č. 627/15 
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 xxxxxxxxxxxxxxx ve výši 5.000 Kč. 
 
Usn. RM č. 628/15 
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 xxxxxxxxxxxxxxx ve výši 5.000 Kč. 
 
Usn. RM č. 629/15 
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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 xxxxxxxxxxxxxxx ve výši 5.000 Kč. 
 
Usn. RM č. 630/15 
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 xxxxxxxxxxxxxxx ve výši 10.000 Kč. 
 
Usn. RM č. 631/15 
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 xxxxxxxxxxxxxxx ve výši 10.000 Kč. 
 
Usn. RM č. 632/15 
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 xxxxxxxxxxxxxxx ve výši 10.000 Kč. 
 
Usn. RM č. 633/15 
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 xxxxxxxxxxxxxxx ve výši 10.000 Kč. 
 
Usn. RM č. 634/15 
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 xxxxxxxxxxxxxxx ve výši 10.000 Kč. 
 
 
6. Závazná stanoviska ve věci výplaty doplatku na bydlení 
Usn. RM č. 635/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní M. B., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Dukelských hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 636/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana J. B., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 637/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osoby 
užívající byt pana V. D a s ním společně posuzované osoby paní J. L. a nezl. N. F., kteří 
užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských hrdinů 611, Thi Kim Hue 
Hoang, IČ 61176486. 
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Usn. RM č. 638/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana P. D., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 639/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní A. F., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 640/15 
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, Dukelských hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 
61176486. 
 
Usn. RM č. 641/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní J. G., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 642/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní S. H., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486.  
 
Usn. RM č. 643/15 
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 Ostrov, 
Dukelských hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 644/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana J. O., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 645/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana V. P., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 646/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní A. P., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 647/15 
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RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana L. R., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Dukelských hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 648/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana A. Š., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 649/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana Č. V., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Dukelských hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 650/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana Z. V., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Dukelských hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 651/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní J. V., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 652/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní R. M., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Dukelských hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 653/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana P. N., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486, se zdůvodněním uvedeným v zápise. 
 
Usn. RM č. 654/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní V. Š., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 655/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana P. S., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 656/15 
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 Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
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Usn. RM č. 657/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana M. V., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Dukelských hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 658/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana R. D., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Dukelských hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 659/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana P. J., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 660/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní G. J., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 661/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana M. J., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Dukelských hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 662/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana L. L. , který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 663/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana O. M., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Dukelských hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 664/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana J. O., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 665/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana J. O., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 666/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní Z. Š., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
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Usn. RM č. 667/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana J. T., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 668/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana J. B., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 669/15 
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, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 670/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana M. D., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 671/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana M. D., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 672/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana J. E., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 673/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní N. F., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 674/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana P. G., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 675/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana J. K. H., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 676/15 
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RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní E. K., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 677/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní E. K., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 678/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní J. K., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 679/15 
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, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 680/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní V. K., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 681/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana D. K., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 682/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana A. M., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 683/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní Š. M., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 684/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana K. R., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 685/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana F. Ř., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 



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.  
 

12 
 

Usn. RM č. 686/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana P. S., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 687/15 
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, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 688/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní A. U., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 689/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana T. M. , který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 690/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana J. F., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 691/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana D. M., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 692/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní K. M. , která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 693/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana V. Š. st., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 694/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana V. Š. ml., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 695/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní V. Š., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
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Usn. RM č. 696/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní M. B., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Dukelských hrdinů 611, Thi Kim Hue Hoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 697/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana P. D., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Májová 
718, Evžen Páloš, IČ: 11613254. 
 
Usn. RM č. 698/15 
RM nesouhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana D. B. a s ním společně posuzovanou osobu paní O. G., kteří užívají za 
účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 
67090290, se zdůvodněním uvedeným v zápise. 
 
Usn. RM č. 699/15 
RM nesouhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana B. J., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290, se zdůvodněním uvedeným  
v zápise. 
 
 
7. Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji  na 
zajištění dopravní obslužnosti obce Krásný Les 
Usn. RM č. 700/15 
RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy č. 278-13-11-26a o poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 148.140,-Kč Karlovarskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti obce Krásný Les na 
období 01. 01. 2015, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Bc. Pavla Čekana 
jejím podpisem. 
 
 
8. Schválení účetních závěrek a výsledku hospodaření příspěvkových organizací města za rok 
2014 
Usn. RM č. 701/15 
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, okres 
Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary, IČ 49753461, tak, jak 
bylo předloženo a projednáno a rozdělení hospodářského výsledku roku 2014 Mateřské školy 
Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov,  Halasova 765, okres Karlovy 
Vary, IČ 49753461, tak, jak bylo předloženo a projednáno, tj. 60.750 Kč do fondu odměn  
a 120.611,03 Kč do rezervního fondu a pověřuje starostu města podpisem Protokolu  
o schvalování účetní závěrky Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary, se 
sídlem Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary, IČ 49753461, sestavené k 31. 12. 2014. 
 
Usn. RM č. 702/15 
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, okres 
Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary, IČ 49753495, tak, 
jak bylo předloženo a projednáno a rozdělení hospodářského výsledku roku 2014 Mateřské 



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.  
 

14 
 

školy Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Masarykova 1195, 
okres Karlovy Vary, IČ 49753495, tak, jak bylo předloženo a projednáno, tj. 24.428,65 Kč do 
fondu odměn a 219.857,90 Kč do rezervního fondu a pověřuje starostu města podpisem 
Protokolu o schvalování účetní závěrky Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, okres 
Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary, IČ 49753495, 
sestavené k 31. 12. 2014. 
 
Usn. RM č. 703/15 
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, okres 
Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary, IČ 49753533, tak, jak 
bylo předloženo a projednáno a rozdělení hospodářského výsledku roku 2014 Mateřské školy 
Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Palackého 1045, okres 
Karlovy Vary, IČ 49753533, tak, jak bylo předloženo a projednáno, tj. 37.000 Kč do fondu 
odměn a 200.704,39 Kč do rezervního fondu a pověřuje starostu města podpisem Protokolu  
o schvalování účetní závěrky Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary, se 
sídlem Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary, IČ 49753533, sestavené k 31. 12. 2014. 
 
Usn. RM č. 704/15 
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres 
Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, IČ 49753509, tak, 
jak bylo předloženo a projednáno a rozdělení hospodářského výsledku roku 2014 Mateřské 
školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Krušnohorská 766, 
okres Karlovy Vary, IČ 49753509, tak, jak bylo předloženo a projednáno, tj. 50.000 Kč do 
fondu odměn a 138.693,11 Kč do rezervního fondu a pověřuje starostu města podpisem 
Protokolu o schvalování účetní závěrky Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres  
Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, IČ 49753509, 
sestavené k 31. 12. 2014. 
 
Usn. RM č. 705/15 
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres 
Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary, IČ 49753347, tak, 
jak bylo předloženo a projednáno a rozdělení hospodářského výsledku roku 2014 Základní 
školy Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Masarykova 1289, 
okres Karlovy Vary, IČ 49753347, tak, jak bylo předloženo a projednáno, tj. 270.000 Kč do 
fondu odměn a 420.391,73 Kč do rezervního fondu a pověřuje starostu města podpisem 
Protokolu o schvalování účetní závěrky Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres 
Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary, IČ 49753347, 
sestavené k 31. 12. 2014. 
 
Usn. RM č. 706/15 
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy 
Vary, se sídlem Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary, IČ 49753371, tak, jak bylo 
předloženo a projednáno a rozdělení hospodářského výsledku roku 2014 Základní školy 
Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary, 
IČ 49753371, tak, jak bylo předloženo a projednáno, tj. 300.000 Kč do fondu odměn  
a  344.514,99 Kč do rezervního fondu a pověřuje starostu města podpisem Protokolu  
o schvalování účetní závěrky Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary, se 
sídlem Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary, IČ 49753371, sestavené k 31. 12. 2014. 
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Usn. RM č. 707/15 
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 Základní školy Josefa Václava Myslbeka   
a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, 
Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, IČ 49753363, tak, jak bylo předloženo a projednáno  
a rozdělení hospodářského výsledku roku 2014 Základní školy Josefa Václava Myslbeka  
a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, 
Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, IČ 49753363, tak, jak bylo předloženo a projednáno, tj. 
141.573,01 Kč do fondu odměn a 566.292,04 Kč do rezervního fondu a pověřuje starostu 
města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Základní školy Josefa Václava 
Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, 
Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, IČ 49753363, sestavené k 31. 12. 2014. 
 
Usn. RM č. 708/15 
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 Základní umělecké školy Ostrov, Masarykova 717, 
okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary, IČ 49753606, 
tak, jak bylo předloženo a projednáno a rozdělení hospodářského výsledku roku 2014 
Základní umělecké školy Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov,  
Masarykova 717, okres Karlovy Vary, IČ 49753606, tak,  jak bylo předloženo a projednáno, 
tj.  75.222 Kč do fondu odměn a  300.889,42 Kč do rezervního fondu a pověřuje starostu 
města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Základní umělecké školy Ostrov, 
Masarykova 717, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy 
Vary, IČ 49753606 sestavené k 31. 12. 2014. 
 
Usn. RM č. 709/15 
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 
231, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary, IČ 47700009, 
tak, jak bylo předloženo a projednáno a rozdělení hospodářského výsledku roku 2014 
Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, 
Školní 231, okres Karlovy Vary,  IČ 47700009, tak, jak bylo předloženo a projednáno, tj.  
320.000 Kč do fondu odměn a  609.827,21 Kč do rezervního fondu a pověřuje starostu města 
podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Městského domu dětí a mládeže Ostrov, 
Školní 231, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary,  IČ 
47700009,  sestavené k 31. 12. 2014. 
 
Usn. RM č. 710/15 
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres 
Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary, IČ 00520136, tak, jak 
bylo předloženo a projednáno a rozdělení hospodářského výsledku roku 2014 Domu kultury 
Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, okres 
Karlovy Vary, IČ 00520136, tak, jak bylo projednáno, tj. 1.000 Kč do fondu odměn  
a  155.305,78 Kč do rezervního fondu a pověřuje starostu města podpisem Protokolu  
o schvalování účetní závěrky  Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary, 
se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary, IČ 00520136, sestavené k 31. 12. 
2014. 
 
Usn. RM č. 711/15 
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 Městské knihovny Ostrov, příspěvková organizace 
se sídlem Ostrov, Zámecký park 224, okres Karlovy Vary, PSČ 363 01, IČ 70926620, tak, jak 
bylo předloženo a projednáno a rozdělení hospodářského výsledku roku 2014 Městské 
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knihovny Ostrov, příspěvková organizace se sídlem Ostrov, Zámecký park 224, okres 
Karlovy Vary, PSČ 363 01, IČ 70926620, tak, jak bylo předloženo a projednáno, tj.  200.000 
Kč do fondu odměn a  61.884,09 Kč do rezervního fondu a pověřuje starostu města podpisem 
Protokolu o schvalování účetní závěrky  Městské knihovny Ostrov, příspěvková organizace se 
sídlem Ostrov, Zámecký park 224, okres Karlovy Vary, PSČ 36301, IČ 70926620, sestavené 
k 31. 12. 2014. 
 
Usn. RM č. 712/15 
RM ukládá provést odvod částky 450.000 Kč z fondu investic Domu kultury Ostrov, Mírové 
nám. 733, okres Karlovy Vary do rozpočtu města dle § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Usn. RM č. 713/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č.: 115/2015 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty ve výši 450.000 
Kč z nařízeného odvodu z fondu investic Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres 
Karlovy Vary a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy 
ve výši 450.000 Kč na realizaci rekonstrukce sociálního zařízení v budově Masarykova č. 715 
pro Základní uměleckou školu Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary. 
 
 
9. Návrh odměn pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací města za výsledek 
hospodaření organizace za rok 2014 
Usn. RM č. 714/15 
RM stanovuje odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací města - Mateřské 
školy Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary, Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, 
okres Karlovy Vary, Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary, Mateřské 
školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, Základní školy Ostrov, Masarykova 
1289, okres Karlovy Vary, Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary, Základní 
školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy 
Vary, Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary, Základní 
umělecké školy Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary a Městské knihovny Ostrov, 
příspěvkové organizace za výsledek hospodaření organizace v roce 2014 ve výši uvedené 
v návrhu. 
 
 
10. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací města za plnění mimořádných 
pracovních úkolů v 1. pololetí r. 2015 
Usn. RM č. 715/15 
RM schvaluje odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací města za plnění 
mimořádných pracovních úkolů v 1. pololetí 2015 dle předloženého návrhu.  
 
 
11. Žádost ZŠ JVM a MŠ Ostrov o zajištění realizace vydláždění části pozemku základní 
školy, rozpočtové opatření 
Usn. RM č. 716/15 
RM ukládá provést odvod částky 149.113,50 Kč z fondu investic Základní školy Josefa 
Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary do 
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rozpočtu města dle § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Usn. RM č. 717/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č.: 113 /2015 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty ve výši 
149.113,50 Kč z nařízeného odvodu z fondu investic Základní školy Josefa Václava 
Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary a zařazují se výdaje 
do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy ve výši 149.113,50 Kč na 
realizaci vydláždění části pozemku Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy 
Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary. 
 
 
 
12. Žádost DK Ostrov o souhlas s čerpáním z rezervního fondu 
Usn. RM č. 718/15 
RM souhlasí se zapojením rezervního fondu Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres 
Karlovy Vary ve výši max. 100.000 Kč na Ostrovský měsíčník.  
 
 
13."Ostrov, Lidická ulice - Parkoviště před lékárnou" (reg. č. projektu 
CZ.1.09/1.2.00/77.01202) - schválení dodatku č. 2 (dodatečné stavební práce) 
Usn. RM č. 719/15 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 324-14-11-21, kterým se 
celková cena stavby „Ostrov, Lidická ulice - parkoviště před lékárnou, reg. číslo projektu 
CZ.1.09/1.2.00/77.01202“ navyšuje o 111 047,91 Kč včetně 21% DPH. 
 
 
14. Schválení dodatečných stavebních prací uplatněných Dodatkem č.2 k základní SOD, 
realizovaných v rámci projektu "Naučná stezka ... ", stavby "Rekonstrukce kaple sv. Floriána      
a kaple sv. Anny"  
Usn. RM č. 720/15 
RM schvaluje dodatečné stavební práce a nápravu, odpočet rozpočtové chyby uplatněné 
Změnovými listy č.1 a 2 – celkově řešené  Dodatkem č.2 k základní SOD projektu „Naučná 
stezka – Po stopách okolo Ostrova“, stavby „Rekonstrukce kaple sv. Anny a kaple sv. 
Floriána“, uzavřenou s firmou BOLID M  s.r.o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1, IČ: 263 
47 741. Celkovým výsledkem dodatku je odpočet ceny stavby v částce  -76 187,78 vč. 21 % 
DPH. Celková cena stavby s Dodatkem č. 2 je 1 671 589,99 Kč s 21% DPH. 
 
Usn. RM č. 721/15 
RM na základě uplatněných dodatečných prací, schvaluje prodloužení termínu dokončení 
stavby k termínu 20.7.2015. 
 
 
15. Pronájmy 
15a. Pronájem nebytového prostoru na č. p. 706-712, ulice Brigádnická 
- bez usnesení 
 
15b. Snížení výměry nebytových prostor na st. p. č. 1434 a st. p. č. 1435 
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Usn. RM č. 722/15 
RM neschvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě reg. č. 117-08-05-29 ze dne 28. 5. 
2008, panu Danielu Maškovi, IČ: 405 67 931, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, kterým dojde ke 
snížení výměry v nebytových prostorách na st. p. č. 1434 a st. p. č. 1435 ze současných 
327,15 m2 za nájemné 25 000,- Kč/měsíc na 95,05 m2 za nájemné 7 584,- Kč/měsíc.  
 
15c. Pronájem části nebytového prostoru na č.p. 1347, ulice Lidická 
Usn. RM č. 723/15 
RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru, tj. části střechy a vnější obvodové stěny 
strojovny výtahu, vnější obvodové zdi výtahové šachty a část nemovitosti potřebné pro 
uložení el. přípojky na č. p. 1347, ulice Lidická v Ostrově, společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s., IČ: 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, a to s účinností 
od 29. 11. 2015 na dobu určitou 1 roku, za účelem výstavby, provozování, údržby, úprav nebo 
výměn, modernizace a rozvoje telekomunikačních sítí včetně veškerých koncových  
a obslužných zařízení umožňující umístění a provozování technologie potřebné pro zajištění 
provozu veřejných komunikačních sítí a poskytování služeb elektronických komunikací, za 
stávajících podmínek, tj. za nájemné 114 833,- Kč/rok plus paušální úhrada služeb spojených 
s užíváním předmětu pronájmu ve výši 2 000,- Kč/rok.   
 
15d. Ukončení pronájmu p. p. č. 11/6 v k. ú. Mořičov  
Usn. RM č. 724/15 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy reg. č. 9-01-01-31 ze dne 29. 1. 2001 na pronájem 
p. p. č. 11/6 o výměře 137 m2 v k. ú. Mořičov, s panem Jiřím Poliščukem, xxxxxxxxxxxxxxx, 
dohodou ke dni 30. 6. 2015. 
 
15e. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části nebytového prostoru na č. p. 1202, ulice  
U Nemocnice 
Usn. RM č. 725/15 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy reg. č. 070-07-04-18 ze dne 1. 1. 2007, se 
společností SIAR OFFICE, s. r. o., IČ: 279 67 328, se sídlem Hájek 131, 363 01 Ostrov, na 
pronájem části nebytového prostoru na č. p. 1202, ulice U Nemocnice v Ostrově, a to 
dohodou ke dni 30. 6. 2015.  
 
15f. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2894/12 a 2894/49 v k. ú. Ostrov nad 
Ohří – kabel VN na PZO ČEZ Distribuce a.s. 
Usn. RM č. 726/15 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „IV-12-
0009914 Ostrov, p. č. 2181/1, MAHLE Behr Ostrov, kVN“, vymezujícího rozsah věcného 
břemene - služebnosti a právo provést stavbu na p. p. č. 2894/12 a 2894/49 v k. ú. Ostrov nad 
Ohří pro oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč 
za každý započatý metr čtvereční budoucího povinného pozemku zatíženého zařízením pro 
distribuci elektřiny, minimálně však 1 000 Kč plus DPH v zákonné výši, platné ke dni 
uzavření konečné smlouvy. Náklady na zřízení věcného břemene - služebnosti, vypracování 
GP, včetně zaplacení náhrad povinnému, ponese oprávněný. 
 
15g. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 500/17, 500/19, 500/16, 224/31, 
499/11 a 224/343 v k. ú. Ostrov nad Ohří – přeložka kabelu NN ČEZ Distribuce a.s. 
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Usn. RM č. 727/15 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Ostrov, KV, 
ul. Masarykova – Lidická, kNN“,  EP-12-0002555/VB1, vymezujícího rozsah věcného 
břemene - služebnosti a právo provést stavbu na p. p. č. 500/17, 500/19, 500/16, 224/31, 
499/11 a 224/343 v k. ú. Ostrov nad Ohří pro oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a.s., 
se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za dohodnutou celkovou 
jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč za každý započatý metr čtvereční budoucího povinného 
pozemku zatíženého zařízením pro distribuci elektřiny, minimálně však 1 000 Kč plus DPH  
v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Náklady na zřízení věcného 
břemene - služebnosti, vypracování GP, včetně zaplacení náhrad povinnému, ponese 
oprávněný. 
 
 
16. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2015 
Usn. RM č. 728/15 
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 xxxxxxxxxxxxxxx v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 729/15 
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 xxxxxxxxxxxxxxx v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 730/15 
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 xxxxxxxxxxxxxxx v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 731/15 
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 xxxxxxxxxxxxxxx v předloženém znění. 
 
 
17. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 
Usn. RM č. 732/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na výměnu nevyhovujícího 
kotle na tuhá paliva s ručním podáváním za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje ve výši 
45.600,- Kč s panem xxxxxxxxxxxxxxx nar. xxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx, nar. 
xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxx, všichni bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx v předloženém znění. 
 
 
 
18. Rozpočtová opatření 
18a. Rozpočtové opatření č. 110/2015 – OŽP – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 
zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře za IV. čtvrtletí 2014 
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Usn. RM č. 733/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 110/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 12.022 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 12.022 Kč na 
úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za období IV. čtvrtletí 2014 pod 
účelovým znakem 29008. 
 
 
18b. Rozpočtové opatření č. 111/2015 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z Ministerstva 
kultury pro Městskou knihovnu Ostrov na projekt Modernizace učebny a infrastruktury 
počítačové sítě 
Usn. RM č. 734/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 111/2015: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 19 tis. Kč z účelové 
neinvestiční dotace z Ministerstva kultury z grantu „VISK 3“ pod účelovým znakem 34053 na 
projekt Modernizace učebny a infrastruktury počítačové sítě. 
 
18c. Rozpočtové opatření č. 112/2015 – OKS – přesun finančních prostředků na pohlednice a 
novoročenky 
Usn. RM č. 735/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 112/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u oddělení vnitřní správy o 5.100 Kč na 
inzerci, zakázky a informační systém a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015  
u odboru kancelář starosty o 5.100 Kč na pohlednice a novoročenky. 
 
18d. Rozpočtové opatření č. 114/2015 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu 
Karlovarského kraje pro Dům kultury Ostrov na realizaci projektu Majáles 
Usn. RM č. 736/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 114/2015: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 30 tis. Kč z účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pod účelovým znakem 3013 pro Dům 
kultury na realizaci projektu Majáles. 
 
18e. Rozpočtové opatření č. 116/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na nákup 
myčky ve školní jídelně ZŠ Májová 
Usn. RM č.737/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 116/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 87 tis. Kč na 
opravy výdejny a vývařovny Scolarest a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015  
u odboru majetkové správy ve výši 87 tis. Kč na nákup myčky ve školní jídelně ZŠ Májová. 
 
18f. Rozpočtové opatření č. 117/2015 – OSVZ – přesun finančních prostředků na tisk 
katalogu poskytovatelů sociálních a sociálně zdravotních služeb 
Usn. RM č. 738/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 117/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru sociálních věcí a zdravotnictví o 4 
tis. Kč na prevenci sociálně patologických jevů a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 
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2015 u odboru sociálních věcí a zdravotnictví o 4 tis. Kč na tisk katalogu poskytovatelů 
sociálních a sociálně zdravotních služeb. 
 
18g. Rozpočtové opatření č. 118/2015 – OKS – přesun finančních prostředků na příspěvek na 
zámek – Stříbrná stezka pro Dům kultury 
Usn. RM č. 739/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 118/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty o 20 tis. Kč na 
řádku DK – příspěvek na zámek – provoz Dvorana a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro 
rok 2015 u odboru kancelář starosty ve výši 20 tis. Kč na řádek DK – příspěvek na zámek – 
Stříbrná stezka. 
18h. Rozpočtové opatření č. 119/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
rekonstrukci WC v ZŠ Masarykova 
Usn. RM č. 740/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 119/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 2 mil. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy ve 
výši 2 mil. Kč na rekonstrukci WC v ZŠ Masarykova. 
 
18i. Rozpočtové opatření č. 120/2015 – ODS – přesun finančních prostředků na příspěvek pro 
Krajský úřad na linkové spoje z Ostrova do Krásného Lesa 
Usn. RM č. 741/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 120/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru dopravně správního o 4 tis.. Kč na 
příspěvek na spoje MHD a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
dopravně správního o 4 tis. Kč na příspěvek pro Krajský úřad na linkové spoje z Ostrova do 
Krásného Lesa. 
 
18j. Rozpočtové opatření č. 121/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 
lávky přes Bystřici ve Školní ulici v Ostrově 
Usn. RM č. 742/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 121/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 590 tis.. Kč na 
opravy a údržbu vozovek ve městě a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015  
u odboru majetkové správy o 590 tis. Kč na rekonstrukci lávky přes Bystřici ve Školní ulici  
v Ostrově. 
 
18k. Rozpočtové opatření č. 122/2015 – OF – neinvestiční účelová dotace na projekt podpora 
vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov 
Usn. RM č. 743/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 122/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty ve výši 
6.138.470,90 Kč u dotačního projektu podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov,  
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty ve výši 
2.685.332,99 Kč na projekt podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov a zařazují se 
výdaje na platy zaměstnanců ve výši 3.453.137,91 Kč. 
 
18l. Rozpočtové opatření č. 123/2015 – OF – přesun a vrácení finančních prostředků  
z předfinancovaných projektů Zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem 
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Ostrov a městem Kurort Oberwiesenthal, projektu Stříbrná stezka – Silberstrasse a Pohledová 
zeď na platy zaměstnanců  
Usn. RM č. 744/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 123/2015: 
Zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 1.347.185,41 Kč u odboru kanceláře 
starosty na platy zaměstnanců a snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015  
o 1.347.185,41 Kč na ukončené projekty Zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce 
mezi městem Ostrov a městem Kurort Oberwiesenthal, projektu Stříbrná stezka – 
Silberstrasse a Pohledová zeď. 
 
18m. Rozpočtové opatření č. 124/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
vícenáklady dle předložených změnových listů u dotačního projektu revitalizace vnitrobloku 
13. etapa 
Usn. RM č. 745/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 124/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 1.266 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy  
o 1.266 tis. Kč na rekonstrukci WC v ZŠ Masarykova. 
 
18n. Rozpočtové opatření č. 125/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
výstavbu sportovního a dětského hříště v Dolním Žďáru 
Usn. RM č. 746/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 125/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 600 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 600 
tis. Kč na výstavbu sportovního a dětského hříště v Dolním Žďáru. 
 
18o. Rozpočtové opatření č. 126/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
výstavbu workoutového parku 
Usn. RM č. 747/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 126/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 400 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy ve 
výši 400 tis. Kč na výstavbu workoutového parku. 
 
18p. Rozpočtové opatření č. 127/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
dotační projekt Domácí kompostéry z operačního programu životního prostředí 
Usn. RM č. 748/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 127/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 1.282.600 Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy ve 
výši 1.282.600 Kč na dotační projekt Domácí kompostéry z operačního programu životního 
prostředí. 
 
18q. Rozpočtové opatření č. 128/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
rekonstrukci elektroinstalace v ZŠ J. V. Myslbeka 
Usn. RM č. 749/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 128/2015: 
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Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 1.300 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy ve 
výši 1.300 tis. Kč na rekonstrukci elektroinstalace v ZŠ J. V. Myslbeka.  
 
18r. Rozpočtové opatření č. 129/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
opravu elektroinstalace v ZŠ Májová 
Usn. RM č.750/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 129/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 1.000 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy ve 
výši 1.000 tis.  Kč na opravu elektroinstalace v ZŠ Májová.  
 
18s. Rozpočtové opatření č. 130/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 
WC v základní umělecké škole 
Usn. RM č. 751/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 130/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 250 tis.. Kč na 
opravy a údržbu ZUŠ a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy ve výši 250 tis. Kč na rekonstrukci WC v základní umělecké škole. 
 
18t. Rozpočtové opatření č. 131/2015 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškození laviček a kolotoče  
Usn. RM č. 752/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 131/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 15.115 Kč u odboru majetkové 
správy z přijatého pojistného plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015  
u odboru majetkové správy o 15.115 Kč na opravu dětských hřišť a pískovišť ve městě.  
       
18u. Rozpočtové opatření č. 132/2015 – OI – přesun finančních prostředků na novou 
mateřskou školu 
Usn. RM č. 753/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 132/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 27 tis. Kč na řádku 
příprava projektů regenerace městského prostoru a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 
2015 u odboru investic o 27 tis. Kč na novou mateřskou školu. 
 
18v. Rozpočtové opatření č. 133/2015 - ORÚP a OMS - přesun finančních prostředků na 
domácí kompostéry na žádost o dotaci a publicitu 
Usn. RM č. 754/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 133/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 6.050 Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje, snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního 
plánování o 30.250 Kč na nákupy ostatních služeb souvisejících s přípravou žádostí o dotace 
 a přípravou rozvojových projektů, zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015  
u odboru majetkové správy ve výši 6.050 Kč na letáky u dotačního projektu na Domácí 
kompostéry a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního 
plánování ve výši 30.250 Kč na žádost o dotaci u dotačního projektu na Domácí kompostéry z 
operačního programu životního prostředí. 
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19. Program jednání ZM dne 17.06.2015 
Usn. RM č. 755/15 
RM schvaluje program jednání zastupitelstva města konaného dne 17.06.2015 v tomto znění: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Volba neuvolněného místostarosty 
3. Rozpočtová opatření - OF 
4. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 

2015 - OF 
5. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2015 - OSVZ 
6. Rezignace na členství v Kontrolním výboru a volba člena Kontrolního výboru - 

OKS 
7. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 637 v k. ú. Horní Žďár u 

Ostrova – uložení ochranných HDPE trubek pro optický kabel    
8. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1902 v k. ú. Ostrov nad Ohří od p. Františka 

Lejčka 
9. Prodej p. p. č. 2048/7 o výměře 2 523 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří panu Lubomíru 

Dubovému   
10. Bezúplatný převod p. p. č. 393 v k. ú. Vykmanov u Ostrova z majetku ČR – 

Vězeňské služby České republiky do vlastnictví Města Ostrov 
11. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 

 
 
20.Informace starosty 
20a. Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s čerpáním nákladů na reprezentaci školy 
Usn. RM č. 756/15 
RM souhlasí, aby část nákladů do výše 25.000 Kč spojené s dopravou a ubytováním žáků na 
celostátním finále sportovních soutěží bylo hrazeno z řádku „Ostatní náklady“ rozpočtu roku 
2015 příspěvkové organizace Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary. 
 
20b.Zrušení výsledku podlimitní Veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení na stavební 
práce -  stavby „Sportovní hřiště u Kulaté báby“  
Usn. RM č. 757/15 
RM na základě doporučení vedení města z důvodu vzniklé rozpočtové situace města ruší 
podlimitní Veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení na zhotovitele stavby „Sportovní 
hřiště u Kulaté báby“.  
 
20c.Bezúplatný převod p. p. č. 393 v k. ú. Vykmanov u Ostrova z majetku ČR – Vězeňské 
služby České republiky do vlastnictví Města Ostrov  
Usn. RM č. 758/15 
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod p. p. č. 393 o výměře 6 903 m2, ostatní 
plocha, silnice, v k. ú. Vykmanov u Ostrova z majetku České republiky, s příslušností 
hospodařit s tímto majetkem, které má Vězeňská služba České republiky, se sídlem Praha 4, 
Soudní 1672/1a, PSČ 140 67, a to dle Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitého majetku 
č.j. VS 29/055/001/2015-50/LOG/547 v předloženém znění. Náklady spojené s převodem 
uhradí přejímající, tj. Město Ostrov. 
 
 
21.Zprávy z komisí 
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- bez usnesení 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 
    starosta             místostarosta 
 
 


