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Město Ostrov 

Usnesení 
ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova 

konaného v řádném termínu dne 17. srpna 2015 od 13:00 hod.  
v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

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

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Veřejné zakázky malého rozsahu za 2. čtvrtletí roku 2015 
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby „Ostrov, Školní ulice – 

Úprava dopravního přístupu v předpolí hřiště u MDDM“ – vyhlášení vítěze  
4. Rozšíření nájemní smlouvy a Přednostní přidělení bytu V DPS  
5. Smlouva na poskytnutí finančního podílu z rozpočtu města na opravu fasády 

Měšťanského domu na Starém náměstí č. p. 9 ve vlastnictví pana L. B.   
6. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu  
7. Plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2015  
8. Pohledávky k 30. 6. 2015  
9. PRONÁJMY 

a) Pronájem nebytového prostoru na st. p. č. 1149, č. p. 175, ulice Jáchymovská 
b) Prominutí nájemného v nebytovém prostoru na č. p. 1030-1031, ulice Brigádnická 
c) Ukončení pronájmu nebytového prostoru na č. p. 706-712, ulice Brigádnická 
d) Pronájem části p. p. č. 26/3 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 
e) Pronájem části p. p. č. 2089/5 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

10. PRODEJE 
a) Ukončení vztahu se společností OXES Ostrov s.r.o.  
b) Nákup st. p. č. 951/19 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří od Ing. J. N. 
c)  Nákup stavby garáže na st. p. č. 1839 v k.  ú. Ostrov nad Ohří od M. D. nevyužití 

předkupního práva  
d) Bezúplatný převod p. p. č. 67/1 se stavbou komunikace a veřejného osvětlení v k. ú. 

Kfely u Ostrova od stavebníků inženýrských sítí pro RD  
11. Dodatek č. 1 k SOD "Oprava silnoproudé elektroinstalace III. Etapa ZŠ Májová 997, 

Ostrov", dodatečné stavební práce dle změnového listu č. 1 
12. Dodatek č. 1 k SOD "Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Masarykova 1289, 363 01 

Ostrov, 2. stupeň 1. a 2. NP", dodatečné stavební práce dle změnového listu č. 1 
13. Výběr zhotovitele - oprava učeben ZUŠ Masarykova 715 

 
 Projekt „Ostrov – revitalizace vnitrobloků“, stavba „Ostrov – 13. etapa“, změna sídla 
zhotovitele, dodatek č. 4 k SOD  

14. Výpůjčka domácích kompostérů 
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15. Řád veřejného pohřebiště města Ostrov  
16. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/20015 (OZV č. 2/2005), kterou se nařizuje 

provedení speciální ochranné deratizace  
17. Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov 2015 - 2018  
18. Smlouva a poskytnutí účelové neinvestiční dotace  
19. Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města Ostrova na sport, kulturu a zájmové 

aktivity  
20. Aktualizace volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů rady města  
21. Volba neuvolněného místostarosty 
22. Program jednání ZM dne 02.09.2015 
23. Informace starosty 
a) Memorandum o přátelství mezi Obvodem Xicheng Hlavního města Pekingu a městy 

Kynšperk nad Ohří, Mariánské Lázně, Jáchymov, Ostrov a Františkovy Lázně 
24. Zprávy z komisí 

 
 
Účast:  
Vedoucí OI k bodu 3 
Vedoucí OSVZ k bodu 4 a 23a) 
Vedoucí ORÚP k bodu 5 
Vedoucí OF k bodům 6 až 8 
Vedoucí OMS k bodům 9 až 16 
Vedoucí OKS k bodům 17 až 22 a 24a) 
 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 1293/15 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 
2015 pod č. 395/15, 430/15, 496/15, 511/15, 605/15, 606/15, 809/15, 815/15, 816/15, 824/15, 
825/15, 830/15, 848/15, 857/15 až 861/15, 871/15, 874/15, 875/15, 879/15, 881/15, 886/15 až 
898/15, 900/15, 901/15, 903/15, 904/15, 906/15, 913/15 až 915/15, 917/15, 919/15, 920/15, 
922/15 až 924/15, 926/15 až 931/15, 933/15 až 935/15, 937/15 až 941/15, 943/15, 945/15 až 
947/15, 949/15 až 951/15, 953/15 až 957/15, 960/15, 963/15, 968/15, 971/15 až 974/15, 
980/15, 982/15, 983/15, 986/15, 988/15, 990/15, 992/15, 993/15, 995/15 až 1002/15, 1004/15 
až 1006/15, 1009/15 až 1011/15, 1013/15, 1015/15 až 1018/15, 1020/15, 1022/15, 1025/15, 
1027/15 až 1029/15, 1031/15 až 1033/15, 1035/15 až 1038/15, 1040/15 až 1042/15, 1044/15, 
1048/15, 1050/15, 1052/15, 1055/15, 1056/15, 1060/15, 1062/15, 1069/15, 1070/15, 1073/15, 
1077/15, 1079/15, 1081/15, 1088/15, 1090/15, 1092/15, 1093/15, 1095/15, 1105/15, 1108/15, 
1110/15, 1112/15, 1122/15, 1134/15 až 1136/15, 1187/15, 1191/15, 1202/15, 1204/15, 
1214/15, 1215/15, 1217/15, 1229/15, 1244/15, 1257/15, 1264/15, 1268/15, 1271/15, 1276/15 
až 1279/15, 1281/15, 1283/15 až 1287/15.  
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2. Veřejné zakázky malého rozsahu 
- bez usnesení 
 
3. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby „Ostrov, Školní ulice – úprava dopravního 
přístupu v předpolí hřiště u MDDM“ – zrušení zadávacího řízení 
Usn. RM č. 1294/15 
RM ruší usnesení č. 883/14 ze dne 29. 9. 2014, čímž ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na 
zhotovitele stavby „Ostrov, Školní ulice – Úprava dopravního přístupu v předpolí hřiště u 
MDDM“ z důvodu neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem. 
 
4. Rozšíření nájemní smlouvy a přednostní přidělení bytu V DPS 
Usn. RM č. 1295/15 
RM souhlasí se změnou nájemní smlouvy k bytu xxxxx v Ostrově – vznik společného nájmu 
bytu pro pí L. S.  a p. P. K., Dis. 
 
Usn. RM č. 1296/15 
RM souhlasí se změnou nájemní smlouvy k bytu v  xxxxx v Ostrově – vznik společného 
nájmu bytu pro Ing. V. H.  a Mgr. L. H. 
 
Usn. RM č. 1297/15 
RM souhlasí se změnou nájemní smlouvy k bytu v xxxxx Ostrově – vznik společného nájmu 
bytu pro p. L. Š . a pí J. G. 
 
Usn. RM č. 1298/15 
RM souhlasí s přednostním přidělením bytu v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově Ing. 
V. H. 
 
Usn. RM č. 1299/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v ul. Lidická 1348/10 v Ostrově p. K. K. ml.  
 
 
5. Smlouva na poskytnutí finančního podílu z rozpočtu města na opravu fasády Měšťanského 
domu xxxxx, 363 01 Ostrov, ve vlastnictví pana L. B. 
Usn. RM č. 1300/15 
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu města žadateli L. B. 
na akci oprava fasády Měšťanského domu xxxxx, Ostrov 363 01, rej.č. 45626/4-981 ve výši 
31.000,- Kč v rámci Programu regenerace MPZ Ostrov v roce 2015 v předloženém znění a 
doporučuje ZM uložit starostovi města tuto Smlouvu podepsat. 
 
6. Rozpočtová opatření 
6a. Rozpočtové opatření č. 157/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na dětské hřiště 
v Dolním Žďáru 
Usn. RM č. 1301/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 157/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 87 tis. Kč na 
rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení v ZŠ Myslbekova a zvyšují se výdaje v rozpočtu 
města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 87 tis. Kč na dětské hřiště v Dolním Žďáru.  
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6b. Rozpočtové opatření č. 158/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 
lávky přes Bystřici ve Školní ulici 
Usn. RM č. 1302/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 158/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 148 tis. Kč na 
opravy a údržbu mostů a lávek, snižují se výdaje o 100 tis. Kč na opravy a údržbu chodníků 
ve městě a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 248 
tis. Kč na rekonstrukci lávky přes Bystřici ve Školní ulici.  
 
6c. Rozpočtové opatření č. 159/2015 – OKS – přesun finančních prostředků na vyplacené 
příspěvky organizacím a spolkům 
Usn. RM č. 1303/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 159/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty o 1.200 tis. Kč na 
příspěvky na činnost organizací v oblasti sportu, snižují se výdaje v rozpočtu města o 753 tis. 
Kč na příspěvky na činnost organizací v oblasti kultury a zdravotnictví, zařazují se výdaje do 
rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty ve výši 1.200 tis. Kč na příspěvek pro 
spolky na činnost v oblasti sportu, zařazují se výdaje do rozpočtu ve výši 608 tis. Kč na 
příspěvky pro spolky na činnost v oblasti kultury a zdravotnictví, zařazují se výdaje do 
rozpočtu ve výši 23 tis. Kč na příspěvky pro fyzické osoby na činnost v oblasti kultury a 
zdravotnictví, zařazují se výdaje do rozpočtu ve výši 57 tis. Kč na příspěvky pro církevní 
organizace na činnost v oblasti kultury a zdravotnictví, zařazují se výdaje do rozpočtu ve výši 
35 tis. Kč na příspěvky pro cizí příspěvkové organizace na činnost v oblasti kultury a 
zdravotnictví a zařazují se výdaje do rozpočtu ve výši 30 tis. Kč na příspěvky pro muzea a 
galerie na činnost v oblasti kultury a zdravotnictví. 
 
6d. Rozpočtové opatření č. 160/2015 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z MŠMT 
prostřednictvím KÚKK pro Základní školu JVM na zvyšování kvality ve vzdělávání 
Usn. RM č. 1304/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 160/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 945.819 Kč z účelové neinvestiční 
dotace z MŠMT na zvyšování kvality ve vzdělávání pro ZŠ JVM pod účelovým znakem 
33058 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 945.819 Kč na příspěvek 
pro Základní školu JVM na zvyšování kvality ve vzdělávání z operačního programu 
vzdělávání pro konkurenceschopnost pod účelovým znakem 33058 
 
6e. Rozpočtové opatření č. 161/2015 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z MŠMT 
prostřednictvím KÚKK pro Základní školu Masarykova na zvyšování kvality ve vzdělávání 
Usn. RM č. 1305/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 161/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 847.967 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 847.967 Kč na 
příspěvek pro Základní školu Masarykova na zvyšování kvality ve vzdělávání z operačního 
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost pod účelovým znakem 33058. 
 
6f. Rozpočtové opatření č. 162/2015 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z MŠMT 
prostřednictvím KÚKK pro Základní školu Májová na zvyšování kvality ve vzdělávání 
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Usn. RM č. 1306/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 162/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 886.421 Kč z účelové neinvestiční 
dotace z MŠMT na zvyšování kvality ve vzdělávání pro ZŠ Májová pod účelovým znakem 
33058 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 886.421 Kč na příspěvek 
pro Základní školu Májová na zvyšování kvality ve vzdělávání z operačního programu 
vzdělávání pro konkurenceschopnost pod účelovým znakem 33058. 
 
6g. Rozpočtové opatření č. 163/2015 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na dotační 
akci parkoviště zadní Lidická, parkoviště za PČR Ostrov a příspěvek pro ČEZ  
Usn. RM č. 1307/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 163/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 1.500 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a 
rozvoje, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 400 tis. Kč u 
dotační akce parkoviště zadní Lidická, zvyšují se výdaje v rozpočtu města o 1.100 tis. Kč na 
parkoviště za budovou policie ČR, zařazují se výdaje do rozpočtu města ve výši 10 tis. Kč na 
příspěvek pro ČEZ a.s. na přípojku pro veřejné osvětlení na průmyslové zóně a snižují se 
výdaje v rozpočtu města o 10 tis. Kč na přípravu projektů regenerace městského prostoru.  
 
6h. Rozpočtové opatření č. 164/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
dotační akci revitalizace vnitrobloku 13. etapa  
Usn. RM č. 1308/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 164/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 189 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a 
rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 189 
tis. Kč u dotační akce revitalizace vnitrobloku 13. etapa.  
 
6i. Rozpočtové opatření č. 165/2015 – OVS – přesun finančních prostředků na roční revizi a 
servis požárního uzávěru ve Dvoraně 
Usn. RM č. 1309/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 165/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u oddělení vnitřní správy o 95 tis. Kč na 
elektrické energii na MÚ a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u oddělení 
vnitřní správy ve výši 95 tis. Kč na roční revizi a servis požárního uzávěru ve Dvoraně.  
 
6j. Rozpočtové opatření č. 166/2015 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškození zábradlí na cyklostezce a úmyslné poškození čp. 617 Hornická 
Usn. RM č. 1310/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 166/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 451.626 Kč u odboru majetkové 
správy z přijatého pojistného plnění, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u 
odboru majetkové správy o 448.750 Kč na opravy v bytech a zvyšují se výdaje v rozpočtu 
města o 2.876 Kč na opravu a obnovu mobiliáře.  
 
6k. Rozpočtové opatření č. 167/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na opravu ZUŠ 
Masarykova 
Usn. RM č. 1311/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 167/2015: 
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Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 200 tis. Kč na 
opravu hasičské zbrojnice a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 200 tis. Kč na opravu ZUŠ Masarykova.  
 
6l. Rozpočtové opatření č. 168/2015 – OMS – zařazení dotace a přesun finančních prostředků 
na opravu ZUŠ Masarykova 
Usn. RM č. 1312/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 168/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního plánování ve 
výši 468.002,49 Kč z dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt 
Ostrov Čapkova a Nejedlého ulice, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 400 tis. Kč na opravu ZUŠ Masarykova a zařazují se výdaje do rozpočtu 
města pro rok 2015 u odboru finančního ve výši 68.002,49 Kč jako nespecifikovanou rezervu 
z přijatých transferů ze státního rozpočtu a z fondů EU.  
 
6m. Rozpočtové opatření č. 169/2015 – OI – přesun finančních prostředků na 
vzduchotechniku pro skleník v Ekocentru a na přípravu areálu pro integrovaný záchranný 
systém 
Usn. RM č. 1313/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 169/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 100 tis. Kč na akci 
Pohledová zeď, snižují se výdaje v rozpočtu města o 300 tis. Kč na přípravy projektů 
regenerace městského prostoru, snižují se výdaje v rozpočtu města o 200 tis. Kč u dotačního 
projektu Ostrov, Čapkova a Nejedlého, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u 
odboru investic o 100 tis. Kč na vzduchotechniku pro skleník v Ekocentru a zařazují se výdaje 
do rozpočtu města ve výši 500 tis. Kč na přípravu areálu pro integrovaný záchranný systém. 
 
6n. Rozpočtové opatření č. 170/2015 – OKS – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu 
Karlovarského kraje na výrobu a tisk propagačních materiálů pro město Ostrov 
Usn. RM č. 1314/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 170/2015: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 25 tis. Kč z účelové 
neinvestiční dotace z Karlovarského kraje na výrobu a tisk propagačních materiálů pro město 
Ostrov pod účelovým znakem 3070. 
 
6o. Rozpočtové opatření č. 171/2015 – ORÚP – zařazení dotace a přesun finančních 
prostředků na nespecifikovanou rezervu  
Usn. RM č. 1315/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 171/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního plánování ve 
výši 1.504.823,57 Kč z dotace ze státního rozpočtu z MMR na projekt Zvýšení úrovně 
bezpečnosti a systémová integrace TC ORP Ostrov a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro 
rok 2015 u odboru finančního ve výši 1.504.823,57 Kč jako nespecifikovanou rezervu 
z přijatých transferů ze státního rozpočtu a z fondů EU.  
 
6p. Rozpočtové opatření č. 148/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na projektovou 
dokumentaci na revitalizaci ulic Štúrova, Májová a Palackého  
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Usn. RM č. 1316/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 148/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru finančního o 281 tis. Kč 
z nespecifikované rezervy a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 281 
tis. Kč na projektovou dokumentaci na revitalizaci ulic Štúrova, Májová a Palackého.  
 
6q. Rozpočtové opatření č. 172/2015 – OKS – přesun finančních prostředků na výrobu 
dokumentárního filmu o historii, rekonstrukci a současnosti zámku  
Usn. RM č. 1317/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 172/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty o 25.400 Kč na 
právní služby, snižují se výdaje v rozpočtu města o 20 tis. Kč na regionální vysílání ZAK TV 
a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 45.400 Kč na výrobu 
dokumentárního filmu o historii, rekonstrukci a současnosti zámku včetně autorských práv.  
 
6r. Rozpočtové opatření č. 173/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na herní prvky 
Usn. RM č. 1318/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 173/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 209.500 Kč na 
nákup DDHM – herní prvky a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 
209.500 Kč na DHM – herní prvky.  
 
6s. Rozpočtové opatření č. 174/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na ukončení 
vztahu se společností OXES Ostrov s.r.o. 
Usn. RM č. 1319/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 174/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 300 tis. Kč na 
nákupy služeb souvisejících s prodejem pozemků, snižují se výdaje v rozpočtu města o 500 
tis. Kč na nákup nemovitostí s předkupním právem dle nového OZ, snižují se výdaje 
v rozpočtu města u odboru finančního o 300 tis. Kč z nespecifikované rezervy, zvyšují se 
výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 300 tis. Kč na odstranění 
blíže nespecifikovaných staveb v intravilánu města a zvyšují se výdaje o 800 tis. Kč na nákup 
pozemků.  
 
6t. Rozpočtové opatření č. 175/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na správu 
veřejných WC na Starém náměstí 
Usn. RM č. 1320/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 175/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 63 tis. Kč na 
čištění dešťové kanalizace a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 63 tis. Kč na správu veřejných WC na Starém náměstí.  
 
6u. Rozpočtové opatření č. 176/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na dvojskříně do 
sauny 
Usn. RM č. 1321/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 176/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 40 tis. Kč na 
elektrickou energii na koupališti a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u 
odboru majetkové správy ve výši 40 tis. Kč na dvojskříně do sauny. 
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6v. Rozpočtové opatření č. 177/2015 – ORÚP – přesun finančních prostředků na příspěvek 
z rozpočtu města na obnovu kulturních památek v MPZ Ostrov dle závazných podílů 
 
Usn. RM č. 1322/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 177/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního plánování o 31 
tis. Kč u příspěvku FO nebo PO na realizaci projektu v rámci Programu regenerace MPZ a 
MPR a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru územního rozvoje a 
plánování ve výši 31 tis. Kč  na příspěvek z rozpočtu města na kulturní památku pro L. B. na 
obnovu fasády měšťanského domu na Starém náměstí č.p. 9. 
 
6w. Rozpočtové opatření č. 178/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na poškození 
optického kabelu na trase DK Ostrov - Kfely 
Usn. RM č. 1323/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 178/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru finančního o 120 tis. Kč 
z nespecifikované rezervy a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 120 tis. Kč na opravu poškozeného optického kabelu na trase DK Ostrov 
– Kfely. 
 
6x. Rozpočtové opatření č. 179/2015 – OKS – zařazení příjmů za zásahy JSDH u dopravních 
nehod a zařazení výdajů na nákup přívěsného podvalníku na přepravu čtyřkolky u JSDH 
Usn. RM č. 1324/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 179/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty ve výši 100 tis. 
Kč za zásahy JSDH u dopravních nehod a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 
u odboru kancelář starosty ve výši 100 tis. Kč na nákup přívěsného podvalníku na přepravu 
čtyřkolky u JSDH. 
 
6y. Rozpočtové opatření č. 180/2015 – OMS – zařazení příjmů z dividend a zvýšení výdajů na 
příspěvek pro VSOZČ na realizaci vodovodu ve Kfelích 
Usn. RM č. 1325/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 180/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru finančního ve výši 229 tis. Kč 
z dividend od České spořitelny, snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 871 tis. Kč z nespecifikované rezervy a zvyšují se výdaje v rozpočtu 
města o 1.100 tis. Kč na příspěvek pro Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech na 
realizaci vodovou ve Kfelích.  
 
 
7. Plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2015 
Usn. RM č. 1326/15 
RM bere na vědomí plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2015, kdy celkové příjmy města 
včetně financování činily 242.948 tis. Kč a celkové výdaje města činily 161.112 tis. Kč. 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 81.836 tis. Kč.  
 
 
8. Řešení pohledávek ke 30.06.2015 
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- bez usnesení 
 
 
 
 
9. Pronájmy 
9a.  Pronájem nebytového prostoru na st.p.č. 1149, č.p. 175, ulice Jáchymovská 
Usn. RM č. 1327/15 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru na st.p.č. 1149, č.p. 175, ulice Jáchymovská  
v Ostrově, o výměře celkem 48 m², panu P. B., IČ: 103 46 295, bytem xxxxx, 363 01 Ostrov, 
za nájemné 500,- Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, za účelem zřízení skladovacích prostor. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem P. B. nebude uzavřena do 30 
dnů ode dne doručení usnesení RM panu B., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 
usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
9b. Prominutí nájemného v nebytovém prostoru na č.p. 1030-1031, ulice Brigádnická 
Usn. RM č. 1328/15 
RM neschvaluje prominutí nájemného za měsíc červen a červenec 2015 paní P. V., bytem 
xxxxx, 362 32 Otovice, ve výši celkem 29 134,- Kč, za pronájem nebytového prostoru o 
výměře 181,4 m2, na č.p. 1030-1031, ulice Brigádnická v Ostrově, z důvodu vzniklých 
problémů se zřízením odběrného místa. 
 
9c. Ukončení pronájmu nebytového prostoru na č.p. 706-712, ulice Brigádnická 
Usn. RM č. 1329/15 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy reg. č. 218-15-07-20 ze dne 1. 7. 2015 na pronájem 
nebytového prostoru na č.p. 706-712, ulice Brigádnická v Ostrově, s paní K. Ž, IČ: 040 
60 971, xxxxx, 363 01 Ostrov, a to dohodou ke dni 31. 8. 2015.   
 
9d. Pronájem části p.p.č. 26/3 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova 
Usn. RM č. 1330/15 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 058-00-04-12 s F. K., bytem xxxxx, 363 01 
Ostrov, dohodou k 31. 8. 2015. 
 
Usn. RM č. 1331/15 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 26/3 o výměře cca 150 m2 
v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, paní S. M., bytem xxxxx, 363 01 Ostrov, k zahrádkářským 
účelům, za cenu 2,37 Kč/m2/rok. 
 
9e. Pronájem části p.p.č. 2089/5 v k.ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 1332/15 
RM schvaluje uzavření Dodatku k  Nájemní smlouvy reg. č. 164-13-07-03, se Společenstvím 
pro dům čp. 283, Nádražní, 363 01 Ostrov, se sídlem Nádražní 283, 363 01 Ostrov, kterým 
dojde ke snížení výměry pronajatého pozemku p.p.č. 2089/5 z 285 m2 na 196 m2. 
 
Usn. RM č. 1333/15 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 2089/5 o výměře cca 89 m2 
v k.ú. Ostrov nad Ohří, panu M. B., bytem xxxxx, 363 01 Ostrov, za účelem přístupu ke 
svému pozemku, za cenu 3,56 Kč/m2/rok. 
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10. Prodeje 
10a. Ukončení vztahu se společností OXES Ostrov s.r.o. 
Usn. RM č. 1334/15 
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o narovnání, kterou dojde k ukončení vztahu se 
společností OXES Ostrov, s.r.o. založeného Smlouvou o nájmu a smlouvou o smlouvě 
budoucí kupní reg. č. 206-09-08-19 ze dne 19. 8. 2009 ve znění pozdějších dodatků, 
v předloženém znění.    
 
Usn. RM č. 1335/15 
RM doporučuje ZM schválit nákup pozemků st.p.č. 164/3, st.p.č. 344, p.p.č. 28/2, p.p.č. 
485/8, p.p.č. 2941, p.p.č. 2942, p.p.č. 2943 v k.ú. Ostrov nad Ohří od společnosti OXES 
Ostrov, s.r.o., IČ 28886500, se sídlem Španělská 742/6, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, za 
cenu 1.582.100,- Kč. 
 
10b. Nákup st. p. č. 951/19 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří od Ing. J. N. 
Usn. RM č. 1336/15 
RM doporučuje ZM schválit v rámci využití předkupního práva převod pozemku st. p. č. 
951/19 o výměře 23 m2, spolu se stavbou garáže na pozemku stojící v k. ú. Ostrov na Ohří 
 z majetku Ing. J. N., bytem xxxxx, 363 01 Ostrov, do majetku Města Ostrov, za cenu 
sjednanou ve výši 45 950 Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí spolu s náklady na sepsání kupní 
smlouvy a kolku návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující, tj. Město 
Ostrov. 
 
10c. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1839 v k. ú. Ostrov nad Ohří od Miroslava Dohnala – 
nevyužití  předkupního práva  
Usn. RM č. 1337/15 
RM doporučuje ZM neschválit v rámci využití předkupního práva nákup stavby garáže stojící 
na st. p. č. 1839 v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku M. D., bytem xxxxx, 363 01 Ostrov, za 
požadovanou cenu ve výši 50 000 Kč.  
 
10d. Bezúplatný převod p. p. č. 67/1 spolu se stavbou komunikace a veřejného osvětlení 
v k. ú. Kfely u Ostrova od stavebníků inženýrských sítí pro RD  
Usn. RM č. 1338/15 
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod p. p. č. 67/1 o výměře 841 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, spolu se stavbou komunikace a veřejného osvětlení v k. ú. Kfely u 
Ostrova z vlastnictví Ing. M. B., Ing. H. B., K. K., JarosJ. K., Z. S., E. S., MUDr. D. Š, 
MUDr. L. Š., M. Š. a I. Š., do vlastnictví Města Ostrova a to dle Smlouvy o bezúplatném 
převodu v předloženém znění. Náklady spojené s převodem uhradí nabyvatel, tj. Město 
Ostrov. 
 
11. Dodatek č. 1 k SOD "Oprava silnoproudé elektroinstalace III. Etapa ZŠ Májová 997, 
Ostrov", dodatečné stavební práce dle změnového  listů č. 1 
Usn. RM č. 1339/15 
RM souhlasí pro akci " Oprava silnoproudé elektroinstalace III. Etapa ZŠ Májová 997, Ostrov 
" s navýšením ceny stavby o dodatečné stavební práce specifikované změnovým listem č. 1 za 
cenu 61 052 Kč vč. DPH. Celková cena stavby bude ve výši 938 944,72 Kč vč. DPH . 
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Usn. RM č. 1340/15 
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě " Oprava silnoproudé elektroinstalace III. 
Etapa ZŠ Májová 997, Ostrov " číslo 189 - 15 - 06 - 29 
 
12. Dodatek č. 1 k SOD "Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Masarykova 1289, 363 01 
Ostrov, 2. stupeň 1. a 2. NP", dodatečné stavební práce dle změnového  listů č. 1 
Usn. RM č. 1341/15 
RM souhlasí pro akci "Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Masarykova 1289, 363 01 Ostrov, 
2. stupeň 1. a 2. NP" s navýšením ceny stavby o dodatečné stavební práce specifikované 
změnovým listem č. 1 za cenu 85 730 Kč vč. DPH. Celková cena stavby bude ve výši 1 673 
096,20 Kč vč. DPH a dále souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě. 
 
Usn. RM č. 1342/15 
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě "Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ 
Masarykova 1289, 363 01 Ostrov, 2. stupeň 1. a 2. NP" číslo 186 - 15 - 06 - 29 
 
13. Veřejná zakázka „Oprava učeben ZUŠ Masarykova 715“ výběr zhotovitele 
Usn. RM č. 1343/15 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 
„Oprava učeben ZUŠ Masarykova 715“ uchazeči s nabídkou č. 3 firmě Westinstal s.r.o., 
Biskupský dvůr 2095/8, 110 Praha1, IČO:02413337 s nabídkovou cenou 472 052,38 Kč bez 
DPH, tj. 571 183,38 Kč včetně DPH 21% jako nejvýhodnějšímu pro zadavatele.  
 
14. Projekt „Ostrov – revitalizace vnitrobloků“, stavba „Ostrov – 13. etapa“, změna sídla 
zhotovitele, dodatek č. 4 k SOD 
Usn. RM č. 1344/15 
RM schvaluje znění dodatku č. 4 k smlouvě o dílo reg. č. 036-15-02-04 ze dne 04. 02. 2015 
na realizaci stavby „Ostrov - 13. etapa“. 
 
15. Výpůjčka domácích kompostérů 
Usn. RM č. 1345/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. Č, nar. xxxxxx , bytem xxxxx, 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. 1346/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s D. D., nar. xxxxxx , bytem xxxxx, 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. 1347/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. G., nar. xxxxxx , bytem xxxxx, 363 01 
Ostrov, v předloženém znění. 
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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. 1348/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s I. H., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1349/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s O. H.,  nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1350/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. H., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1351/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s M. H.,  nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1352/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s R. J., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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. 1353/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s M. J., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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.  
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Usn. RM č. 1354/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s P. Š., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1355/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s V. F., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1356/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek se S. F., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1357/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek se S. F., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1358/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. D., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1359/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s P. K., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1360/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s A. K., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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.  
 



xxxxx  Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
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Usn. RM č. 1361/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s E. K., xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1362/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. K., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1363/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s K. K., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1364/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s V. K., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1365/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s I. K., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1366/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s K. J., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1367/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s V. K., nar nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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.  
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Usn. RM č. 1368/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s V. K., nar. nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1369/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s M. L., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1370/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s I. L. nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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. 1371/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s P. L., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1372/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. L., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1373/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s O. F.,  nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1374/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s M. K.,  xxxxxx, bytem xxxxxx, 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.  
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Usn. RM č. 1375/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s A. K., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1376/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s A. K., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1377/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s L. B., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx 356 01 
Sokolov, 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. 1378/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s A. B., nar.  xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1379/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s M. K., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1380/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek se Z. L., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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. 1381/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s P. M., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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.  
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Usn. RM č. 1382/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. M., nar. 24. 3. 11934, bytem Jungmannova 
1263/5, 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. 1383/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s M. M., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1384/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s F. M., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1385/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s L. M., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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. 1386/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. M., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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. 1387/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek se S. B., nar.  xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1388/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s M. Š., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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.  



xxxxx  Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
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Usn. RM č. 1389/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s V. N., nar xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1390/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. N., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1391/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s F. N., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1392/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s L. N.,  nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1393/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s M. P., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 357 35 
Chodov, 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. 1394/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s P. P., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1395/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s I. P., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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.  



xxxxx  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 
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Usn. RM č. 1396/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s R. P., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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. 1397/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s R. P., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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. 1398/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. P., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1399/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s P. U., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1400/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. V., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1401/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s F. V., nar.  xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1402/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s D. T., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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.  



xxxxx  Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
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Usn. RM č. 1403/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s M. V., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1404/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. V., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1405/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s B. O. Z, nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1406/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s O. Z., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1407/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. Ž., nar.  nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1408/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s D. P., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1409/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s V. P., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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.  



xxxxx  Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
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Usn. RM č. 1410/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s V. P., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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. 1411/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s M. P., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1412/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s K. P., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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. 1413/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek se Š. P., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1414/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. R., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1415/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s V. R., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1416/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s R. S., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 1130/27, 
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.  



xxxxx  Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
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Usn. RM č. 1417/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s L. S., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1418/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s A. B., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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. 1419/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s M. V., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1420/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s L. Š., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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. 1421/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s G. Š., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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. 1422/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s M. Š., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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. 1423/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s P. O., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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.  
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Usn. RM č. 1424/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. O., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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. 1425/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. O., nar. nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1426/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. S., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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. 1427/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s V. K., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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. 1428/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek se Z. P., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1429/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s L. Š., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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. 1430/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. H., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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.  
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Usn. RM č. 1431/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. S., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1432/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s B. Š., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1433/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s P. K., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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. 1434/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s A. P., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1435/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. R., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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. 1436/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s A. K., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1437/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s E. M., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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.  
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Usn. RM č. 1438/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s V. N., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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. 1439/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s I. P., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx, 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. 1440/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek se Z. T., nar. xxxxxx, bytem xxxxxx,  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.  
 
16. Řád veřejného pohřebiště města Ostrov 
Usn. RM č. 1441/15 
RM schvaluje Řád veřejného pohřebiště města Ostrov v předloženém znění.  
 
17. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 (OZV č. 2/2015), kterou se nařizuje provedení 
speciální ochranné deratizace  
Usn. RM č. 1442/15 
RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 2/2015  
(OZV č. 2/2015), kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace v předloženém 
znění. 
 
18. Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov 2015 – 2018  
Usn. RM č. 1443/15 
RM doporučuje ZM schválit Strategii rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov 
2015 – 2018 v předloženém znění.  
 
19. Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu KK na výdaje JSDH Ostrov 
Usn. RM č. 1444/15 
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje 
související s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů Ostrov ve výši 177.090 Kč na rok 
2015 v předloženém znění. 
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20. Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města Ostrova na podporu sportovních, 
kulturních a zájmových aktivit 
Usn. RM č. 1445/15 
RM doporučuje ZM schválit novou verzi Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Ostrova na podporu sportovních, kulturních a zájmových aktivit s okamžitou platností, se 
změnami uvedenými v zápise. 
 
21. Aktualizace Volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů rady města 
Usn. RM č. 1446/15 
RM doporučuje ZM schválit aktualizaci Volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a 
členů rady města se změnami uvedenými v zápise. 
 
22. Volba neuvolněného místostarosty 
Usn. RM č. 1447/15 
RM doporučuje ZM zvolit neuvolněným místostarostou pana Mgr. Libora Bílka. 
 
23. Program jednání ZM dne 02.09.2015  
Usn. RM č. 1448/15 
RM schvaluje program jednání ZM dne 2. 9. 2015 v tomto znění: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Smlouva na poskytnutí finančního podílu z rozpočtu města na opravu fasády 

Měšťanského domu na Starém náměstí č. p. 9 ve vlastnictví pana L. B. 
3. Ukončení vztahu se společností OXES Ostrov, s. r. o.  
4. Rozpočtová opatření  
5. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 

2015 
6. Žádost o prominutí sankce a snížení vrácené částky dotace  
7. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 1498/16 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

– uložení ochranných HDPE trubek pro optický kabel  
8. Nákup st. p. č. 951/19 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří od  

Ing. J. N. 
9. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1839 v k. ú. Ostrov nad Ohří od  

M. D. – nevyužití  předkupního práva  
10. Bezúplatný převod p. p. č. 67/1 se stavbou komunikace a veřejného osvětlení  

v k. ú. Kfely u Ostrova od stavebníků inženýrských sítí pro RD  
11. Prodej nebytové jednotky č. 644/19 v Lipové ulici  
12. Prodej p. p. č. 477/5 a části p. p. č. 224/99 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
13. Prodej části p. p. č. 73/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
14. Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Ostrova na sport, kulturu  

a volnočasové aktivity  
15. Změny Zakládací smlouvy společnosti První Krušnohorská o. p. s., jejímž jedním 

ze zakladatelů je město Ostrov  
16. Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov 2015 – 2018 – OKS 
17. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/20015 (OZV č. 2/2005), kterou se nařizuje 

provedení speciální ochranné deratizace  
18. Smlouva o poskytnutí účelové dotace  
19. Aktualizace volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů rady města –  
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20. Volba neuvolněného místostarosty 
21. Memorandum o přátelství mezi Obvodem Xicheng Hlavního města Pekingu  

a městy Kynšperk nad Ohří, Mariánské Lázně, Jáchymov, Ostrov a Františkovy 
Lázně 

22. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za 1. pololetí roku 2015 
23. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 

 
24. Informace starosty 
24a. Memorandum o přátelství mezi Obvodem Xicheng Hlavního města Pekingu a městy 
Kynšperk nad Ohří, Mariánské Lázně, Jáchymov, Ostrov a Františkovy Lázně 
Usn. RM č. 1449/15 
RM doporučuje ZM schválit Memorandum o přátelství mezi Obvodem Xicheng Hlavního 
města Pekingu na jedné straně a měst Kynšperk nad Ohří, Mariánské Lázně, Jáchymov, 
Ostrov a Františkovy Lázně na straně druhé v předloženém znění.  
 
 
25.Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan v. r.                  Pavlína Lišková v. r. 
    starosta            členka rady 
 
 
 


