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Město Ostrov 
Usnesení 

z 24. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 9. listopadu 2015 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný,  

Mgr. Libor Bílek 
Omluven:         
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Jana Škutová 
 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Návrh investičních plánů příspěvkových organizací na rok 2016  
3. Žádost ZUŠ o souhlas s použitím RF  
4. Žádost ZŠ JVM a MŠ Ostrov o souhlas s přesunem finančních prostředků z RF do FI  
5. Úprava platů ředitelům příspěvkových organizací města dle platné legislativy  
6. Návrh Dohody o změně VPS mezi obcí Merklín a městem Ostrov  
7. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 (OZV č. 3/2015), kterou se stanovují pravidla 

pro pohyb a chov psů ve městě Ostrov  
8. Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Ostrov  
9. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na zajištění „Správy a provozu městského 

koupaliště Ostrov  
10.  Veřejná zakázka „ÚDRŽBA ZELENĚ NA ČÁSTI ÚZEMÍ MĚSTA OSTROV“, forma 

zadávacího řízení, návrh na výběr zájemců o veřejnou zakázku a složení hodnotící 
komise  

11. Dodatek k SOD“ Čištění a zimní údržba města - navýšení výměr“  
12. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu  
13. Plnění rozpočtu města za 1. - 3. čtvrtletí 2015  
14. Informace starosty 
      a) Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s přijetím finančního daru účelově určeného  
     b) Stanovení svatebních termínů pro rok 2016  
     c) Informace k Dohodě mezi KB a.s., OT a.s. a Městem Ostrov 
     d) Změna platového výměru  
     e) Ostrov, U Nemocnice 1202 - Rozšíření kapacity domova pro seniory - Objekt "C" 
         - zrušení zadávacího řízení 
15.  Zprávy z komisí 
 
 
 
 
Účast:  
Vedoucí   OKS k bodům 2 až 8 a 14a) a d) 
Vedoucí  OMS k bodům  9 až 11 
Vedoucí  OF k bodům 12, 13 a 14c) 
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Vedoucí ODS k bodu 14b) 
Vedoucí OI k bodu 14e) 
 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 1750/15 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 
2014 pod č. 1169/14 a z roku 2015 pod č. 204/15, 807/15, 808/15, 864/15, 865/15, 911/15, 
1336/15, 1338/15, 1475/15 až 1477/15, 1494/15, 1496/15, 1572/15, 1575/15 až 1577/15, 
1590/15 1600/15 až 1602/15, 1605/15, 1606/15, 1609/15, 1610/5, 1616/15, 1645/15 až 
1669/15, 1672/15 až 1682/15, 1689/15 až 1696/15, 1707/15, 1708/15, 1715/15, 1719/15, 
1721/15, 1734/15 až 1738/15, 1742/15 až 1746/15.  
 
 
2. Návrh investičních plánů příspěvkových organizací na rok 2016 
Usn. RM č. 1751/15 
RM schvaluje plány nákupu investic příspěvkových organizací na rok 2016 v předloženém 
znění. 
 
Usn. RM č. 1752/15 
RM ukládá odboru KS porovnávat žádosti příspěvkových organizací o souhlas s nákupem 
investic v roce 2016 s tímto schváleným plánem a RM předkládat k projednání jen žádosti 
týkající se pořízení majetku neuvedeného v tomto schváleném plánu nákupu investic 
příspěvkových organizací. 
 
 
3. Žádost ZUŠ o souhlas s použitím rezervního fondu 
Usn. RM č. 1753/15 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Základní umělecké školy Ostrov, Masarykova 
717, okres Karlovy Vary ve výši max. 25.299 Kč na pořízení madel do tanečního sálu 
v budově č. p. 715. 
 
4. Žádost ZŠ JVM a MŠ Ostrov o souhlas s přesunem finančních prostředků z RF do FI 
Usn. RM č. 1754/15 
RM souhlasí s posílením fondu investic Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské 
školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary převedením 160.000 Kč z rezervního 
fondu na základě § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
5. Úprava platů ředitelům příspěvkových organizací města dle platné legislativy  
Usn. RM č. 1755/15 
RM bere na vědomí zákonnou úpravu tarifních platů u ředitelek a ředitelů příspěvkových 
organizací na základě nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 1. 11. 2015 - dle předloženého návrhu. 
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Usn. RM č. 1756/15 
RM schvaluje úpravu příplatků za vedení J. Mikešové, L. Dienesové, Mgr. Š. Gabrielové,  H. 
Patočkové, Mgr. H. Harzerovi, Mgr. R. Radoňovi, Mgr. M. Fousovi, Mgr. I. Konývkové,  Bc. 
Š. Märzové, Ing. J. Filipovi, MSc., MBA,  a Mgr. Leitnerové – dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 1757/15 
RM schvaluje úpravu osobního příplatku Mgr. I. Leitnerové – dle předloženého návrhu. 
 
 
6. Návrh Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi o výkonu přenesené 
působnosti v oblasti řízení o přestupcích mezi obcí Merklín a městem Ostrov 
Usn. RM č. 1758/15 
RM schvaluje v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi  
o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích mezi obcí Merklín a městem 
Ostrov, a to na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, v předloženém znění. 
 
 
7. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 (OZV č. 3/2015), kterou se stanovují pravidla 
pro pohyb a chov psů ve městě Ostrov 
Usn. RM č. 1759/15 
RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 3/2015 (OZV  
č. 3/2015), kterou se stanovují pravidla pro pohyb a chov psů ve městě Ostrov v předloženém 
znění se změnami uvedenými v zápise.  
 
 
8. Návrh Zásad řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Ostrov  
Usn. RM č. 1760/15 
RM schvaluje Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Ostrov 
s účinností od 1. ledna 2016 v předloženém znění.  
 
 
9. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na zajištění „Správy a provozu městského 
koupaliště Ostrov“ 
Usn. RM č. 1761/15 
RM schvaluje pro veřejnou zakázku „Správa a provoz městského koupaliště Ostrov“ Zadávací 
dokumentaci ve znění předloženého návrhu.  
 
Usn. RM č. 1762/15 
RM schvaluje návrh na oslovených zájemců k podání nabídky na veřejnou zakázku a složení 
komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné 
zakázky, dle předloženého návrhu.  
 
 
10.Veřejná zakázka „ÚDRŽBA ZELENĚ NA ČÁSTI ÚZEMÍ MĚSTA OSTROV“, forma 
zadávacího řízení, návrh na výběr zájemců o veřejnou zakázku a složení hodnotící komise 
Usn. RM č. 1763/15 
RM schvaluje pro veřejnou zakázku „ÚDRŽBA ZELENĚ NA ČÁSTI ÚZEMÍ MĚSTA 
OSTROV“, formu zadávacího řízení, návrh na výběr zájemců a kritéria dle předloženého 
návrhu. 
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Usn. RM č. 1764/15 
RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise 
provede otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení. 
 
 
11. Dodatek č. 8 k smlouvě o dílo reg.č. 190-07-09-21 ze dne 21.09.2007 Čištění a zimní 
údržba města 
Usn. RM č. 1765/15 
RM souhlasí se zněním Dodatku č. 8 k smlouvě o dílo reg.č. 190-07-09-21 ze dne 21.09.2007 
Čištění a zimní údržba města v předloženém znění a pověřuje Odbor majetkové správy 
zajištěním jeho podpisu. 
 
 
12. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
12a. Rozpočtové opatření č. 236/2015 – OKS – zařazení příspěvku od Svazu měst a obcí ČR 
na projekt meziobecní spolupráce 
Usn. RM č. 1766/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 236/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty ve výši  
169.626 Kč příspěvek od Svazu měst a obcí ČR na projekt meziobecní spolupráce a zařazují 
se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty ve výši 169.626 Kč na 
hrazení mzdových nákladů včetně odvodů. 
 
12b. Rozpočtové opatření č. 237/2015 – OF – přesun finančních prostředků na nákup známek 
pro psy  
Usn. RM č. 1767/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 237/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 15 tis. Kč u odboru finančního na 
nespecifikované rezervě a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 15 tis. 
Kč u odboru finančního na nákup známek pro psy. 
 
12c. Rozpočtové opatření č. 238/2015 – OKS – přesun finančních prostředků na příspěvek na 
provoz pro ZŠ JVM  
Usn. RM č. 1768/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 238/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 27 tis. Kč u odboru kancelář starosty na 
elektrické energii a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 27 tis. Kč u odboru 
kancelář starosty na provoz pro ZŠ JVM.  
 
12d. Rozpočtové opatření č. 239/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na opravu 
rozvaděčů kabelové televize 
Usn. RM č. 1769/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 239/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 43 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
opravy a údržbu koupaliště a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 43 tis. Kč u 
odboru majetkové správy na opravu rozvaděčů kabelové televize. 
 
12e. Přesun v rozpisu rozpočtu č. 8/2015 – MP – přesun finančních prostředků u městské 
policie  
Usn. RM č. 1770/15 
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RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 8/2015: 
Snížení a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2015 o 21.500 Kč u městské 
policie Ostrov.  
 
12f. Rozpočtové opatření č. 240/2015 - OKS - účelový neinvestiční příspěvek z MŠMT 
prostřednictvím KÚKK pro Základní školu Masarykova na zvyšování kvality ve vzdělávání 
Usn. RM č. 1771/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 240/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 204.112 Kč z účelové neinvestiční 
dotace z MŠMT na zvyšování kvality ve vzdělávání pro ZŠ Masarykova pod účelovým 
znakem 33058 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 204.112 Kč na 
příspěvek pro Základní školu Masarykova na zvyšování kvality ve vzdělávání z operačního 
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost pod účelovým znakem 33058. 
 
12g. Přesun v rozpisu rozpočtu č. 9/2015 - OKS - přesun finančních prostředků u akce 
celonárodní talentové soutěže Zlatý oříšek 
Usn. RM č. 1772/15 
RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 9/2015: 
Snižují a zařazují se výdaje do rozpisu rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář 
starosty ve výši 28 tis. Kč u odvětvového třídění rozpočtové skladby 3429 - ostatní zájmová 
činnost na akci celonárodní talentová soutěž Zlatý oříšek.  
 
 
13. Plnění rozpočtu města za 1. - 3. čtvrtletí 2015 
Usn. RM č. 1773/15 
RM bere na vědomí plnění rozpočtu města za 1. – 3. čtvrtletí roku 2015, kdy celkové příjmy 
města včetně financování činily 342.477 tis. Kč a celkové výdaje města činily 279.956 tis. Kč. 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 62.521 tis. Kč.  
 
 
14. Infomace starosty 
14a. Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s přijetím finančního daru účelově určeného 
Usn. RM č. 1774/15 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 22.320 Kč od společnosti 
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 
242 31 509 pro Základní školu Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary, na zaplacení 
obědové služby poskytované v období od října 2015 do června 2016 ve prospěch 6 nezletilých 
dětí. 
 
14b. Řádné termíny svatebních obřadů na rok 2016 
Usn. RM č. 1775/15 
Rada města schvaluje řádné termíny svatebních obřadů pro rok 2016 a to: 
 
leden                  únor                 březen               duben           květen                 červen 
09. 01.                06. 02.              05. 03.                09. 04.          14. 05.                  04. 06. 
23. 01.                20. 02.              19. 03                 23. 04.           ------                    18. 06. 
 
červenec              srpen               září                    říjen              listopad              prosinec 
16. 07.                 06. 08.              10. 09.                08. 10.           05. 11.                 10. 12. 
30. 07.                 20. 08.              24. 09.                22. 10.           26. 11.                  -------- 
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14c. Informace k Dohodě mezi KB a.s., OT a.s. a Městem Ostrov 

- bez usnesení 
 

14d. Změna platového výměru 
Usn. RM č. 1776/15 
RM vzala na vědomí protokol o kontrole a inspekční zprávu u Mateřské školy Ostrov, 
Masarykova 1195, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. RM č. 1777/15 
RM snižuje osobní příplatek ředitelce Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, okres 
Karlovy Vary s účinností od 1. 12. 2015 dle předloženého návrhu. 
 
14e. Ostrov, U Nemocnice 1202 - Rozšíření kapacity domova pro seniory - Objekt "C" 
- zrušení zadávacího řízení 
Usn. RM č. 1778/15 
RM ruší zadávací řízení Ostrov, U Nemocnice 1202 - Rozšíření kapacity domova pro seniory 
- Objekt "C" na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle § 84 odst. (2) písm. e) 
Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 
      starosta            místostarosta 


