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Město Ostrov 
Usnesení 

z 18. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 31. srpna 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, v. z. Mgr. Lucie Mildorfová 
Zapsala:          Jana Škutová 
 
 
Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Poskytnutí daru za mimořádný skutek občanu města  
3. Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na 

dodávku telekomunikačních služeb mezi KK a městem Ostrov 
4. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti – veřejnoprávní smlouvy  
5. Závazná stanoviska ve věci výplaty doplatku na bydlení  
6. Rozpočtová opatření  
7. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění  
8. Letní tábor MDDM Ostrov v Manětíně – 2. etapa – 5. část, zadávací podmínky pro 

zadávací řízení na zhotovitele stavby, složení komise pro otvírání obálek a hodnocení 
nabídek  

9. VZ „Ostrov, Horní Žďár, kombinovaná trasa podél I/25“– prodloužení termínu stavby – 
na stůl 

10. Podání žádosti ZŠ JVM a MŠ Ostrov o dotaci z OP VK, výzva č. 57 
11. Předání majetku do správy MDDM Ostrov 
12. Žádost ZŠ Májová o souhlas s navýšením kapacity školní družiny 
13. Žádost DK Ostrov o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy a o revokaci   usnesení RM  
č. 845/15 ze dne 22. 6. 2015  

14. PRONÁJMY 
a) Výpověď nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru a pozemků v areálu 

zahradnictví 
  b) Výpůjčka nebytových prostor a movitých věcí Domu kultury Ostrov 
  c) Pronájem části p. p. 372 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova – Lesopark Borecké rybníky 

15.   Smlouva o výpůjčce se společností EKO-KOM, a.s. 
16.   Výpůjčka domácích kompostérů 
17.   Informace starosty 
        a) Jmenování člena investiční komise  
        b) Informace o projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR  
v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ 
18. Zprávy z komisí 
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Účast: 
Zástupce velitele MP k bodu 2 
Vedoucí odd. VS k bodu 3 
Vedoucí odboru SVZ  k bodům 4 a 5 
Vedoucí odboru F k bodům 6 a 7 
Vedoucí odboru I k bodům 8 a 9 
Vedoucí odboru KS k bodům 10 až 13, 17a 
Vedoucí odboru MS k bodům 14 a 16 
 
 
1.  Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č.1450/15 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 
2014 pod č. 304/14 a 989/14, z roku 2015 pod č. 728/15 až 732/15, 818/15, 820/15, 821/15, 
854/15, 916/15, 918/15, 921/15, 936/15, 942/15, 952/15, 958/15, 959/15, 962/15, 964/15, 
967/15, 970/15, 976/15 až 978/15, 985/15, 989/15, 991/15, 994/15, 1007/15, 1014/15, 
1021/15, 1026/15, 1034/15, 1045/15, 1046/15, 1051/15, 1053/15, 1054/15, 1057/15, 1059/15, 
1061/15, 1063/15 až 1066/15, 1068/15, 1071/15, 1072/15, 1075/15, 1076/15, 1080/15, 
1082/15 až 1085/15, 1087/15, 1089/15, 1091/15, 1094/15, 1096/15 až 1104/15, 1106/15, 
1109/15, 1111/15, 1116/15 až 1118/15, 1120/15, 1121/15, 1123/15 až 1127/15, 1129/15, 
1131/15 až 1133/15, 1138/15 až 1142/15, 1145/15, 1146/15, 1149/15 až 1152/15, 1155/15 až 
1160/15, 1162/15, 1163/15, 1167/15, 1182/15, 1183/15, 1185/15, 1188/15, 1197/15, 1216/15, 
1218/15, 1224/15, 1232/15, 1242/15, 1251/15, 1252/15, 1265/15, 1270/15, 1280/15, 1282/15, 
1291/15, 1295/15 až 1299/15, 1303/15 až 1306/15, 1309/15, 1311/15, 1314/15, 1315/15, 
1317/15, 1318/15, 1320/15 až 1323/15, 1328/15, 1345/15, 1347/15, 1355/15, 1365/15, 
1370/15, 1375/15, 1411/15 a 1441/15. 
 
 
2. Souhlas s poskytnutím daru pro občana města za mimořádný skutek 
Usn. RM č. 1451/15 
RM souhlasí s poskytnutím věcného daru-hodinek s logem Městské policie Ostrov 
v hodnotě 1.561 Kč, který MP Ostrov daruje občanu města za mimořádný skutek dle 
předloženého návrhu. 
 
 
3. Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na dodávku 
telekomunikačních služeb mezi Karlovarským krajem a městem Ostrov 
Usn. RM č. 1452/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání veřejné 
zakázky na dodávku telekomunikačních služeb s Karlovarským krajem v předloženém znění. 
 
 
4. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti – veřejnoprávní smlouvy   
Usn. RM č. 1453/15 
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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 L.L., zastoupeného paní J. L., ve výši 5.000 Kč. 
 
Usn. RM č. 1454/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 
Ostrov pro zdravotně postižené děti pro A. Ž., zastoupenou paní Z. Ž., ve výši 10.000 Kč. 
 
 
5. Stanoviska ve věci výplaty doplatku na bydlení 
- bez usnesení 
 
 
6. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
6a. Přesun v rozpisu rozpočtu č. 5/2015 – OI – přesun finančních prostředků u dotačního 
titulu Ostrov, Lidická ulice  
Usn. RM č. 1455/15 
RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 5/2015: 
Snižují a zvyšují se výdaje v rozpisu rozpočtu města pro rok 2015 o 975 tis. Kč u odboru 
investic u dotační akce parkoviště zadní Lidická a snižují a zvyšují se výdaje v rozpisu 
rozpočtu města pro rok 2015 o 250 tis. Kč u odboru investic u dotační akce parkoviště před 
lékárnou v Lidické ulici. 
 
6b. Přesun v rozpisu rozpočtu č. 6/2015 – OMS – přesun finančních prostředků u dotačního 
titulu Ostrov, revitalizace vnitrobloků – 13. etapa 
Usn. RM č. 1456/15 
RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 6/2015: 
Snižují a zvyšují se výdaje v rozpisu rozpočtu města pro rok 2015 o 258.100 Kč u odboru 
majetkové správy u dotační akce revitalizace vnitrobloku – 13. etapa. 
 
6c. Rozpočtové opatření č. 181/2015 – OKS – neinvestiční dotace z KÚKK pro ZŠ Májová na 
projekt Naše školní třída 4. A 
Usn. RM č. 1457/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 181/2015: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty ve 
výši 36.550 Kč z účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Naše školní třída 
4. A pod účelovým znakem 1022. 
 
6d. Rozpočtové opatření č. 182/2015 – OSVZ - zařazení neinvestiční účelové dotace na výkon 
agendy sociální práce   
Usn. RM č. 1458/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 182/2015: 
Zařazení příjmů a výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 737.000 Kč z neinvestiční 
účelové dotace na výkon agendy sociální práce z Ministerstva práce a sociálních věcí pod 
účelovým znakem 13015. 
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6e. Rozpočtové opatření č. 183/2015 – ORÚP – zařazení dotace a přesun finančních 
prostředků na nespecifikovanou rezervu  
Usn. RM č. 1459/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 183/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního plánování ve 
výši 1.628.569,12 Kč z dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt 
Ostrov – revitalizace vnitrobloků – 13. etapa a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 
2015 u odboru finančního ve výši 1.628.569,12 Kč jako nespecifikovanou rezervu z přijatých 
transferů ze státního rozpočtu a z fondů EU.  
 
6f. Rozpočtové opatření č. 184/2015 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškození střechy objektu ZUŠ Ostrov 
Usn. RM č. 1460/15 
RM doporučuje ZMschválit rozpočtové opatření č. 184/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 16.079 Kč u odboru majetkové 
správy z přijatého pojistného plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015  
u odboru majetkové správy o 16.079 Kč na opravu a údržbu objektu ZUŠ Ostrov.  
 
6g. Rozpočtové opatření č. 185/2015 – OF – přesun finančních prostředků na kurzový rozdíl 
Usn. RM č. 1461/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 185/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 200 tis. Kč u odboru finančního 
z nespecifikované rezervy a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
finančního o 200 tis. Kč na kurzové rozdíly.  
 
6h. Rozpočtové opatření č. 186/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na vyúčtování 
nebytového prostoru sauny za rok 2014 
Usn. RM č. 1462/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 186/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 22 tis. Kč u odboru majetkové správy 
za nájemné za pozemky a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy ve výši 22 tis. Kč na vyúčtování nebytového prostoru sauny za rok 2014.  
 
 
7. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 
Usn. RM č. 1463/15 
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 
33.867 Kč s panem P. B., nar. xxxxxxx, bytem xxxxxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 1464/15 
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 
14.607 Kč s paní M. R., nar. xxxxxxx a paní Z. R., nar. xxxxxxx, obě bytem xxxxxxx, 363 01 
Ostrov v předloženém znění. 
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Usn. RM č. 1465/15 
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 
40.987 Kč s panem O. H., nar. xxxxxxx, bytem xxxxxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 1466/15 
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 
22.488 Kč s paní J. B., nar. xxxxxxx a panem L. B., nar. xxxxxxx, oba bytem xxxxxxx, 363 
01 Ostrov v předloženém znění. 
 
 
8. Letní tábor MDDM Ostrov v Manětíně – 2. etapa – 5. část, zadávací podmínky pro 
zadávací řízení na zhotovitele stavby, složení komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek 
Usn. RM č. 1467/15 
RM schvaluje pro zadávací řízení na dodavatele stavby „Letní tábor MDDM Ostrov 
v Manětíně – 2. etapa – 5. část“zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce  
a schvaluje kritéria pro kvalifikaci dodavatelů. Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší 
nabídková cena vč. DPH. Stavba bude dokončena do 20. května 2016. 
 
Usn. RM č. 1468/15 
RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise 
provede otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení. 
 
 
9. VZ „Ostrov, Horní Žďár, kombinovaná trasa podél I/25“ – prodloužení termínu stavby 
Usn. RM č. 1469/15 
RM souhlasí pro stavbu „Ostrov, Horní Žďár, kombinovaná trasa podél I/25“ s prodloužením 
termínu dokončení do 21. září 2015 a s uzavřením dodatku smlouvy.  
 
 
10. Podání žádostí ZŠ JVM a MŠ Ostrov o dotaci z OP VK, výzva č. 57 
Usn. RM č. 1470/15 
RM souhlasí s podáním žádosti Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy 
Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary o dotaci z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (výzvy č. 57), Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast 
podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, bez finanční spoluúčasti zřizovatele. 
 
 
11. Předání majetku do správy  MDDM Ostrov 
Usn. RM č. 1471/15 
RM souhlasí se svěřením majetku zařizovacích předmětů (do vybudovaných dvou chatek typu 
1, dvou chatek typu 2, jedné velitelské chatky, solárních sprch) v areálu Tábora dětí Manětín, 
dle předloženého návrhu, pořízených zřizovatelem v rámci 2. etapy 4. části v celkové hodnotě 
428.780 Kč vč. DPH, do správy příspěvkové organizace Městského domu dětí a mládeže 
Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary. 
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12. Žádost ZŠ Májová o souhlas s navýšením kapacity školní družiny 
Usn. RM č. 1472/15 
RM souhlasí se zápisem změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení, dle  
§ 144 odst. 1 písm. e) a dle § 149 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, které se týká nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině v Základní škole 
Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary, s účinností od 1. 10. 2015. 
 
 
13. Žádost DK Ostrov o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy a o revokaci usnesení RM  
č. 845/15 ze dne 22. 6. 2015 
Usn. RM č. 1473/15 
RM revokuje usnesení RM č. 845/15 ze dne 22. 6. 2015 ve věci souhlasu 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 Danou Michalisko, bytem xxxxxxx, 363 01 
Ostrov, IČ 12823988 a paní Blankou Nájemníkovou, bytem xxxxxxx, 363 01 Ostrov, IČ 
16699220. 
 
Usn. RM č. 1474/15 
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na provoz kadeřnictví v Domu kultury Ostrov, 
Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary od 1. 9. 2015 na dobu neurčitou s paní Danou 
Michalisko, bytem xxxxxxx, 363 01 Ostrov, IČ 12823988 a paní Blankou Nájemníkovou, 
bytem xxxxxxx, 363 01 Ostrov, IČ 16699220. 
 
 
14.  Pronájmy 
14a. Výpověď nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru a pozemků v areálu 
zahradnictví 
Usn. RM č. 1475/15 
RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy reg. č. 001-12-01-02 ze dne 1. 1. 2012 na pronájem 
nebytového prostoru na č. p. 243 postaveného na st. p. č. 359, pozemků na p. p. č. 997/3,  
p. p. č. 995, p. p. č. 1006 včetně plechové garáže a dvou stavebních buněk a p. p. č. 992/1 
včetně skleníků, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, nájemci panu Josefu Kunešovi, IČ 49214292, 
bytem xxxxxxx, 363 01 Ostrov, a to z důvodu předpokládané výstavby zázemí pro IZS. 
 
14b. Výpůjčka nebytových prostor a movitých věcí Domu kultury Ostrov 
Usn. RM č. 1476/15 
RM schvaluje výpůjční smlouvu na výpůjčku části nebytového prostoru – Dvorany v I. NP 
objektu Jáchymovská 1 včetně movitého majetku z majetku města, s Domem kultury Ostrov, 
Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary, IČ 00520136, se sídlem Mírové náměstí 733,  
363 01 Ostrov, za účelem provozování kulturních akcí.  
 

Usn. RM č. 1477/15 
RM schvaluje výpůjční smlouvu na výpůjčku části nebytového prostoru v I. a III. NP objektu 
Jáchymovská 1 včetně movitého majetku z majetku města, s Domem kultury Ostrov, Mírové 
nám. 733, okres Karlovy Vary, IČ 00520136, se sídlem Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov, 
za účelem provozování výstavních akcí Expozice Ostrovsko a hornictví.  
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14c. Pronájem části p. p. č. 372 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova – Lesopark Borecké rybníky 
Usn. RM č. 1478/15 
RM ruší své usn. RM č. 910/15 ze dne 28. 7. 2015. 
 
Usn. RM č. 1479/15 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 372 o výměře 72 m2 v k. ú. 
Dolní Žďár u Ostrova s pronajímatelem, tj. ČR ve správě LČR, s. p., na dobu určitou do 
30. 9. 2020 s účinností od 1. 10. 2015, za nájemné ve výši 13,20 Kč/m2/rok, s možností 
valorizace nájemného podle skutečně dosažené míry inflace zveřejněné ČSÚ, v předloženém 
znění. 
 
 
15.  Smlouva o výpůjčce se společností EKO-KOM, a. s. 
Usn. RM č. 1480/15 
RM schvaluje výpůjčku sběrných nádob na odpad popsaných v příloze č. 1 smlouvy  
o výpůjčce, se společností EKO-KOM, a. s., IČ 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 
140 21 Praha 4, za účelem bezplatného užívání sběrných nádob pro zabezpečení nakládání 
s využitelnými složkami komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v souladu se 
zákonem o odpadech. 
 
 
16. Výpůjčka domácích kompostérů 
Usn. RM č. 1481/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování dvou 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. L., nar. xxxxxxx, bytem xxxxxxx, 363 01 
Ostrov, v předloženém znění. 
Pokud do 30. 9. 2015 nebude smlouva uzavřena a kompostér převzat, bude následujícím 
dnem usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 1482/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek se Z. Š., nar. xxxxxxx, bytem xxxxxxx, 363 01 
Ostrov, v předloženém znění. 
Pokud do 30. 9. 2015 nebude smlouva uzavřena a kompostér převzat, bude následujícím 
dnem usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 1483/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s M. L., nar. xxxxxxx, bytem xxxxxxx, 363 01 
Ostrov, v předloženém znění. 
Pokud do 30. 9. 2015 nebude smlouva uzavřena a kompostér převzat, bude následujícím 
dnem usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 1484/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. S., nar. xxxxxxx, bytem xxxxxxx, 363 01 
Ostrov, v předloženém znění. 



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. 
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Pokud do 30. 9. 2015 nebude smlouva uzavřena a kompostér převzat, bude následujícím 
dnem usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 1485/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s V. Ž., nar. xxxxxxx, bytem xxxxxxx, 363 01 
Ostrov, v předloženém znění. 
Pokud do 30. 9. 2015 nebude smlouva uzavřena a kompostér převzat, bude následujícím 
dnem usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
 
17. Informace starosty 
17a. Jmenování člena investiční komise 
Usn. RM č. 1486/15 
RM jmenuje v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za člena investiční komise, vedoucího odboru 
finančního. 
 
17b. Informace o projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci 
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ 
Usn. RM č. 1487/15 
RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci o projektu „Systémová podpora rozvoje 
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. 
 
 
18. Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
      Bc. Pavel Čekan                  Ing. Josef Železný 
            starosta                      místostarosta 
 
 


