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Město Ostrov 
Usnesení 

ze 7. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 30. března 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 – MP, OF, OI, OKS, OMS, ORÚP 
2. Vyřazení a likvidace majetku města  
3. Vyhlášení vítěze  VZ "Úklidové práce pro Dům kultury Ostrov" 
4. Žádost MDDM o souhlas s čerpáním z rezervního fondu 
5. Hodnotící a výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací 
6. Žádost MŠ Halasova o úpravu investičního plánu pro rok 2015 
7. Snížení ceny předaného majetku ZŠ JVM a MŠ Ostrov 
8. Vyřazení, likvidace majetku příspěvkových organizací 
9. Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s přijetím finančního daru účelově určeného 
10. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2015 a schválení 

použití znaku města   
11. Občan města roku 2014  
12. Řešení pohledávek (stav k 28. 2. 2015)  
13. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost  
14. Závěrečný účet města za rok 2014, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka 

k 31. 12. 2014  
15. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu 
16. Finanční podpora změny vytápění pro rok 2015  
17. Přiznání finančního podílu města na opravu fasády Měšťanského domu na Starém 

náměstí č. p. 9 ve vlastnictví pana Lubomíra Bachury v rámci Programu regenerace 
MPZ Ostrov v roce 2015  

18. Schválení zadání změny č.1 Územního plánu Ostrov 
19. Schválení pořízení změny č. 2 Územního plánu Ostrov 
20. Schválení pořízení změny č.7 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. 

- vlečka 
21. Schválení nového znění smluv o poskytnutí dotace na projekty realizované v rámci 58. 

a 64. Výzvy ROP NUTS II Severozápad   
22. PRONÁJMY 

a) Pronájem p. p. č. 28, p. p. č. 32/3 a p. p. č. 32/11 v k. ú. Květnová 
b) Změna nájemce v nebytovém prostoru na č. p. 706-712 v souvislosti s prodejem 

podniku  
c) Pronájem části nebytového prostoru (bufetu v objektu zámku), ulice Jáchymovská 

v Ostrově  



2 
 

d) Zřízení věcného břemene - služebnosti na p. p. č. 2674/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří - 
výústní objekt dešťové kanalizace příjezdové komunikace k prodejně stavebnin 

e)  Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2664/1 v k. ú. Ostrov  nad Ohří 
– rekonstrukce lávky přes Bystřici 

f) Pronájem nebytového prostoru na č. p. 709, ul. Brigádnická    
23. PRODEJE  

a) Prodej bytové jednotky č. 643/10 v Lipové ulici 
b) Prodej části p. p. č. 40/1 v k. ú. Kfely u Ostrova  

24. Žádost MŠ Palackého o realizaci hřišť  
25. Program jednání ZM dne 15.04.2015  
26. Informace starosty 

a) Odvolání a jmenování člena redakční rady Ostrovského měsíčníku  
b) Žádost o dotaci na činnost a provoz Farního sboru Českobratrské církve 

evangelické v Ostrově Cantika  
27. Zprávy z komisí 

 
 
Účast:  
Vedoucí MP k bodu 2 
Vedoucí OVS k bodu 2 
Vedoucí OKS k bodům 3 až 11, 24 a 26a) a b) 
Vedoucí OF k bodům 12 až 16 
Vedoucí ORÚP k bodům 17 až 21 
Vedoucí OMS k bodům 22 až 23 a 25 
TAJ k bodu 25 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 258/15 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 
2011 pod č. 920/14, z roku 2014 pod č. 1109/14, 1122/14 a 1198/14 a z roku 2015 pod č. 
18/15, 60/15, 85/15, 121/15, 130/15, 134/15 až 137/15, 165/15, 167/15 až 173/15, 175/15,  
200/15 až 203/15, 210/15 až  212/15, 214/15, 219/15, 220/15, 223/15, 226/15, 228/15, 
241/15, 246/15 a 257/15. 
 
 
2. Vyřazení a likvidace majetku města 
Usn. RM č. 259/15 
RM souhlasí, na základě doporučení likvidační komise města, s vyřazením z evidence 
majetku a s likvidací majetku MP Ostrov dle předloženého návrhu MP Ostrov.  
 
Usn. RM č. 260/15 
RM na základě doporučení likvidační komise města schvaluje vyřazení z evidence majetku 
a likvidaci majetku MěÚ Ostrov, oddělení vnitřní správy dle předložených návrhů. 
 
 
3. Vyhlášení vítěze  VZ „Úklidové práce pro Dům kultury Ostrov“ 
Usn. RM č. 261/15 
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RM vylučuje ze soutěže o veřejnou zakázku malého rozsahu VZ „Úklidové práce pro Dům 
kultury Ostrov“ nabídku č. 2 uchazeče FORCORP GROUP spol. s r.o., se sídlem Hamerská 
812/17a, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 27841031, pro nepřiměřeně nízkou nabídkovou cenu. 
 
Usn. RM č. 262/15 
RM vylučuje ze soutěže o veřejnou zakázku malého rozsahu VZ „Úklidové práce pro Dům 
kultury Ostrov“ nabídku č. 5 uchazeče ATUT-TUTY s.r.o., se sídlem Klínovecká 1407, 
36301 Ostrov, IČ: 02737787, pro nepřiměřeně nízkou nabídkovou cenu. 
 
Usn. RM č. 263/15 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídkové 
ceny schvaluje, dle předloženého návrhu hodnotící komise, pořadí nabídek a přiděluje 
veřejnou zakázku Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary VZ „Úklidové 
práce pro Dům kultury Ostrov“ uchazeči Evě Solařové, se sídlem Jáchymovská 343, 363 01 
Ostrov, IČ: 67090371 s nabídkovou cenou 20.850,-- Kč (není plátcem DPH). 
 
 
4. Žádost MDDM o souhlas s čerpáním z rezervního fondu 
Usn. RM č. 264/15 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 
231, okres Karlovy Vary ve výši max. 150.000,-- Kč na další vybavení kuchyně a dovybavení 
nových chatek v Manětíně, na výměnu vybavení drobného spotřebního materiálu ve starších 
chatkách. 
 
 
5. Hodnotící a výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací  
Usn. RM č. 265/15 
RM bere na vědomí hodnotící a výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací města. 
 
 
6. Žádost MŠ Halasova o úpravu investičního plánu pro rok 2015 
Usn. RM č. 266/15 
RM souhlasí s úpravou investičního plánu Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, okres 
Karlovy Vary pro rok 2015 a schvaluje změnu nákupu investice, kdy místo „Skříní na lehátka 
a lůžkoviny“ bude pořízena „Sestava dětského nábytku do třídy“. Cena pořízení se nemění. 
 
 
7. Snížení ceny předaného majetku ZŠ JVM a MŠ Ostrov 
Usn. RM č. 267/15 
RM bere na vědomí snížení ceny již předaného majetku (vybavení školní kuchyně v mateřské 
škole při Základní škole Josefa Václava Myslbeka a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, 
okres Karlovy Vary) o 12.390,40 Kč, tj. z částky 1,218.597,-- Kč na 1,206.206,60 Kč dle 
předloženého návrhu.  
 
 
8. Vyřazení, likvidace majetku příspěvkových organizací  
Usn. RM č. 268/15 
RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením z evidence majetku 
a s likvidací nepotřebného majetku (tj. neopravitelných elektrických přístrojů, drobného 
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majetku) Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary dle 
předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 269/15 
RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením z evidence majetku 
a s likvidací nepotřebného majetku (tj. kuchyňského robota) Mateřské školy Ostrov, 
Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary dle předloženého návrhu. 
 
 
9. Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s přijetím finančního daru účelově určeného 
Usn. RM č. 270/15 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 4.380,-- 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 dubna 2015 do června 2015 ve prospěch 3 
nezletilých dětí. 
 
 
10. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2015 a schválení 
použití znaku města 
Usn. RM č. 271/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 3 tis. Kč s panem Vladimírem Křížem, datum narození: 09.12.1969, Na Valech 
762, 362 51 Jáchymov, reg. č. D1/2015 v  předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 272/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 40 tis. Kč s organizací Ostrůvek – rodinné centrum, Lidická 1036, 363 01 
Ostrov, IČ: 266 30 729, zastoupenou paní Pavlínou Liškovou, reg. č. D2/2015 v  předloženém 
znění. 
 
Usn. RM č. 273/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 20 tis. Kč s organizací Spolek přátel města Ostrova, Nejedlého 486, 363 01 
Ostrov, IČ: 497 511 58, zastoupenou Mgr. Zdeňkou Čepelákovou, reg. č. D3/2015  
v  předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 274/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 35 tis. Kč s organizací Gymnázium Ostrov, Studentská 1205, 363 01 Ostrov,  
IČ: 497 53 771,  zastoupenou Mgr. Jaroslavem Šafránkem, reg. č. D4/2015 v  předloženém 
znění. 
 
Usn. RM č. 275/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 25 tis. Kč s organizací Tábornický klub Tuláci Ostrov, Topolová 1417, 363 01 
Ostrov, IČ: 737 132 10,  zastoupenou panem Karlem Pýchou, reg. č. D5/2015 v  předloženém 
znění. 
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Usn. RM č. 276/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 50 tis. Kč s organizací Ostrovský Macík, Horní Žďár 50, 363 01 Ostrov, IČ: 
270 069 56,  zastoupenou paní Hanou Šimkovou, reg. č. D6/2015 v  předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 277/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 35 tis. Kč s organizací Castilla o. s., Mořičov 11, 363 01 Ostrov, IČ: 285 565 34, 
zastoupenou paní Evou Šimkovou,  reg. č. D7/2015 v  předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 278/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 10 tis. Kč s organizací Klub železničních modelářů Ostrov, Školní 624/4, 360 17 
Karlovy Vary, IČ: 737 277 76, zastoupenou panem Jiřím Výborným,  reg. č. D8/2015  
v  předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 279/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 6 tis. Kč s paní Miluší Podanou, datum narození: 15.04.1982, S. K. Neumanna 
1006/11, 363 01 Ostrov, reg. č. D9/2015 v  předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 280/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 10 tis. Kč s organizací Modelářský klub r.č. 02 Ostrov, Krušnohorská 1079, 363 
01 Ostrov, IČ: 497 546 88, zastoupenou panem Karlem Klingorou, reg. č. D10/2015  
v  předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 281/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 15 tis. Kč s organizací Ribi z Atlantisu, Horská 884, 363 01 Ostrov, IČ: 265 
92 321, zastoupenou Mgr. Liborem Bílkem, reg. č. D11/2015 v  předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 282/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 30 tis. Kč s organizací Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6, 360 01 
Karlovy Vary, IČ: 663 627 68, zastoupenou Mgr. Janem Samcem, reg. č. D12/2015  
v  předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 283/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 30 tis. Kč s organizací Římskokatolická farnost Ostrov, Malé náměstí 25, 363 01 
Ostrov, IČ: 497 506 31, zastoupenou Mgr. Markem Hricem, reg. č. D13/2015 v  předloženém 
znění. 
 
Usn. RM č. 284/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 20 tis. Kč s organizací Orbis pictus Ostrov, Seifertova 649, 363 01 Ostrov,  
IČ: 708 761 34, zastoupenou Mgr. Monikou Lesserovou, reg. č. D14/2015 v  předloženém 
znění. 
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Usn. RM č. 285/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 15 tis. Kč s organizací Svaz postižených civilizačními chorobami, Kollárova 
1122/3, 363 01 Ostrov, IČ: 635 52 329, zastoupenou paní Františkou Meissnerovou, reg.  
č. D15/2015 v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 286/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 25 tis. Kč s organizací Ostrovský Kodrcák o. s., Kollárova 1267, 363 01 Ostrov, 
IČ: 265 602 91, zastoupenou panem Pavlem Jindrou, reg. č. D16/2015 v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 287/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 45 tis. Kč s organizací Benjamin, o. s. pro děti a mládež, Školní 231, 363 01 
Ostrov, IČ: 699 818 76, zastoupenou paní Petrou Žlutickou, reg. č. D17/2015 v předloženém 
znění. 
 
Usn. RM č. 288/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 17 tis. Kč s organizací Oblastní charita Ostrov, Lidická 1036, 363 01 Ostrov, IČ: 
497 531 85,  zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, reg. č. D18/2015 v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 289/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 10 tis. Kč s panem Ondřejem Hechtem, datum narození: 28.03.1980, Luční 924, 
363 01 Ostrov, reg. č. D19/2015 v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 290/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 3 tis. Kč s organizací Sportovní radioklub OK1KAD, Krušnohorská 790, 363 01 
Ostrov, IČ 663 626 01, zastoupenou panem Tomášem Kilíkem, reg. č. D20/2015  
v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 291/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 20 tis. Kč s organizací Český kynologický svaz II. ZKO Ostrov č. 124, 
Jungmannova 1257, 363 01 Ostrov, IČ 497 541 06, zastoupenou panem Martinem Ferenczem, 
reg. č. D21/2015 v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 292/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 4 tis. Kč s panem Richardem Rychlíkem, datum narození: 24.01.1958, Lidická 
662, 363 01 Ostrov, reg. č. D22/2015 v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 293/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 10 tis. Kč s organizací Sportovní klub OB Ostrov, o. s., Lidická 1353, 363 01 
Ostrov, IČ 497 532 74, zastoupenou panem Vladimírem Ječmenem, reg. č. D23/2015  
v předloženém znění. 
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Usn. RM č. 294/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 50 tis. Kč s organizací Fornica Graphics s. r. o., Smetanova 514, 356 01 
Sokolov, IČ 252 380 35 zastoupenou panem Hugo Šulcem, reg. č. 052-15-02-23 
v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 295/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 10 tis. Kč s organizací Gymnázium Ostrov, Studentská 1205, 363 01 Ostrov, IČ 
497 537 71 zastoupenou Mgr. Jaroslavem Šafránkem, reg. č. 058-15-02-24 v předloženém 
znění. 
 
Usn. RM č. 296/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 50 tis. Kč s organizací OS Ostrůvek, Lidická 1036, 363 01 Ostrov, IČ 266 307 
29 zastoupené paní Pavlínou Liškovou, reg. č. 062-15-02-27 v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 297/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 40 tis. Kč s organizací Fotbalový klub Ostrov, U Nemocnice 1202, 363 01 
Ostrov, IČ 476 992 64, zastoupené panem Pavlem Bursíkem, reg. č. zatím nepřiděleno  
v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 298/15 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Ostrova na rok 2015 ve výši 200 tis. Kč s organizací TJ MDDM Ostrov, Školní 231, 363 01 
Ostrov, IČ 182 293 95, zastoupenou panem Miroslavem Faktorem, reg. č. D24/2015  
v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 299/15 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Ostrova na rok 2015 ve výši 372 tis. Kč s organizací Fotbalový klub Ostrov, U Nemocnice 
1202, 363 01 Ostrov, IČ 476 992 64, zastoupenou panem Pavlem Bursíkem, reg. č. D25/2015  
v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 300/15 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Ostrova na rok 2015 ve výši 154 tis. Kč s organizací SK Borek Ostrov, U Nemocnice 898, 
363 01 Ostrov, IČ 265 41 530, zastoupenou panem Miroslavem Křížkem, reg. č. D26/2015  
v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 301/15 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Ostrova na rok 2015 ve výši 200 tis. Kč s organizací TJ Ostrov, Studentská 1300, 363 01 
Ostrov, IČ 006 685 08, zastoupenou panem Radimem Vrbou, reg. č. D27/2015  
v předloženém znění. 
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Usn. RM č. 302/15 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Ostrova na rok 2015 ve výši 50 tis. Kč s organizací Sportovní krasobruslařský klub Ostrov, 
Vančurova 1437, 363 01 Ostrov, IČ 226 063 19, zastoupenou panem Markem Sedlmajerem, 
reg. č. D28/2015 v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 303/15 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Ostrova na rok 2015 ve výši 70 tis. Kč s organizací Cykloteam Ostrov o. s., Dlouhá 103, 363 
01 Ostrov, IČ 663 627 76, zastoupenou panem Jiřím Čechmanem, reg. č. D29/2015  
v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 304/15 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Ostrova na rok 2015 ve výši 144 tis. Kč s organizací HC Čerti Ostrov, U Nemocnice 897, 363 
01 Ostrov, IČ 228 750 34, zastoupenou panem Vlastimilem Šindarem, reg. č. D30/2015  
v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 305/15 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Ostrova na rok 2015 ve výši 25 tis. Kč s organizací Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. 
Místní organizace Ostrov, Lidická 1253, 363 01 Ostrov, IČ 635 577 46, zastoupenou  
Ing. Jiřím Žemličkou, reg. č. D31/2015 v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 306/15 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Ostrova na rok 2015 ve výši 70 tis. Kč s organizací SONS ČR, Oblastní spolek Karlovy Vary, 
Stará Kysibelská 602, 360 09 Karlovy Vary, IČ 653 994 47, zastoupenou panem Pavlem 
Rogaczewským, reg. č. D32/2015 v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 307/15 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Ostrova na rok 2015 ve výši 10 tis. Kč s organizací Dendis music, Lidická 1212, 363 01 
Ostrov, IČ 266 723 16, zastoupenou panem Josefem Balákem, reg. č. D33/2015  
v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 308/15 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Ostrova na rok 2015 ve výši 70 tis. Kč s organizací OS Zájmová skupina důchodců Ostrov, 
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ 265 844 50, zastoupenou panem Miloslavem 
Rambouskem, reg. č. D34/2015 v předloženém znění.  
 
Usn. RM č. 309/15 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Ostrova na rok 2015 ve výši 40 tis. Kč s organizací Stáj Prima Horseland, Vykmanov 24, 363 
01 Ostrov, IČ 228 195 76, zastoupenou paní Denisou Pačanovou, reg. č. D35/2015  
v předloženém znění. 
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Usn. RM č. 310/15 
RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Ostrova na rok 2015 ve výši 60 tis. Kč s organizací Územní organizace Svazu diabetiků ČR 
Ostrov, pobočný spolek, Lidická 1036, 363 01 Ostrov, IČ 477 018 97, zastoupenou paní 
Juditou Ilkovou, reg. č. D36/2015 v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 311/15 
RM schvaluje použití znaku města všem organizacím a jednotlivcům, s nimiž bude uzavřena 
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2015 na podporu 
sportovních, kulturních, volnočasových aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví dle čl. 4, 
odst. 4.3. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  města. 
 
 
11. Občan města roku 2014 
Usn. RM č. 312/15 
RM doporučuje ZM udělit ocenění „Občan města roku 2014“ panu Josefu Horákovi za 
celoživotní práci pro ostrovské diabetiky. Titul je udělen in memoriam. 
 
  
12.Řešení pohledávek (stav k 28. 2. 2015) 
- bez usnesení 
 
 
13. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 
Usn. RM č. 313/15 
RM revokuje usn. RM č. 247/15 ze dne 16. 3. 2015. 
 
Usn. RM č. 314/15 
RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky po zemřelé paní Olze Jelínkové, naposledy 
bytem Hlavní tř. 1367/18, Ostrov, ve výši 44 673,- Kč pro nevymahatelnost. 
 
Usn. RM č. 315/15 
RM revokuje usn. RM č. 248/15 ze dne 16. 3. 2015 
 
Usn. RM č. 316/15 
RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 10 321,- Kč  
a penále ve výši 11 082,- Kč po zemřelém panu Vladimíru Bouzovi, naposledy bytem 
Studentská 621, Ostrov, pro nevymahatelnost. 
 
Usn. RM č. 317/15 
RM revokuje usn. č. 249/15 ze dne 16. 3. 2015 
  
Usn. RM č. 318/15 
RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 23 898,- Kč, 
penále ve výši 64 100,- Kč a soudní výlohy ve výši 6 936,- Kč po zemřelé paní Zuzaně 
Hanišákové, naposledy bytem Lidická 1356, Ostrov, pro nevymahatelnost. 
 
Usn. RM č. 319/15 
RM revokuje usn. č. 250/15 ze dne 16. 3. 2015 
Usn. RM č. 320/15 
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RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 23 173,- Kč a 
penále ve výši 38 993,- Kč po zemřelém panu Josefu Keráčikovi, naposledy bytem Hornická 
618, Ostrov, pro nevymahatelnost. 
 
Usn. RM č. 321/15 
RM revokuje usn. č. 251/15 ze dne 16. 3. 2015 
 
Usn. RM č. 322/15 
RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 76 450,40,- Kč, 
penále ve výši 746 825,- Kč a soudní výlohy ve výši 56 289,10,- Kč, po zemřelém panu Petru 
Kočí, naposledy bytem Odborů 620, Ostrov, pro nevymahatelnost. 
 
Usn. RM č. 323/15 
RM revokuje usn. č. 252/15 ze dne 16. 3. 2015 
 
Usn. RM č. 324/15 
RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 23 941,- Kč a 
penále ve výši 83 889,- po zemřelém panu Zdeňku Strakovi, naposledy bytem Jungmannova 
1260, Ostrov, pro nevymahatelnost. 
 
 
14. Závěrečný účet města za rok 2014, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka 
k 31. 12. 2014 
Usn. RM č. 325/15 
RM doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2014 
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Ostrov za rok 
2014 bez výhrad. Celkové příjmy města včetně financování činily 460.409 tis. Kč a celkové 
výdaje města činily 422.401 tis. Kč. Hospodaření města za rok 2014 skončilo se saldem 
příjmů a výdajů v celkové výši 38.008 tis. Kč. 
 
Usn. RM č. 326/15 
RM ukládá tajemnici MěÚ zajistit zveřejnění návrhu závěrečného účtu včetně zprávy  
o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku vhodným způsobem 
nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města 
podle ustanovení § 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Usn. RM č. 327/15 
RM doporučuje ZM schválit převedení přebytku hospodaření ve výši 38.008 tis. Kč za rok  
2014 v tomto členění:  

- do Fondu sociálního převést 90 tis. Kč,   
- do Fondu rezerv a rozvoje města převést 37.918 tis. Kč a tyto prostředky ponechat na 

pokrytí převodů z roku 2014 a nezbytných a nepředvídaných běžných a kapitálových 
výdajů v roce 2015 

 
Usn. RM č. 328/15 
RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města včetně výsledku hospodaření města Ostrov 
za účetní období 2014 sestavenou ke dni 31. 12. 2014. 
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15. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
15a. Rozpočtové opatření č. 62-67/2015 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na 
realizaci investičních akcí v roce 2015 
Usn. RM č. 329/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 62/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 2 100 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 2 100 tis. Kč 
na vybudování  5-ti chatek v letním táboře Manětín. 
 
Usn. RM č. 330/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 63/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 1 755 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 1 755 tis. Kč 
na realizaci dotační akce Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova (Horní Žďár – 
kombinovaná trasa podél I/25). 
 
Usn. RM č. 331/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 64/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 900 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 900 tis. Kč na 
drobná vylepšení provozu a užívání objektu zámku. 
 
Usn. RM č. 332/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 65/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 950 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 950 tis. Kč na 
realizaci dotační akce Pohledová zeď – Od zámku k zámku. 
 
Usn. RM č. 333/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 66/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 120 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 120 tis. Kč na 
klimatizaci skleníku v objektu Ekocentra. 
 
Usn. RM č. 334/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 67/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 9 005 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 9 005 tis. Kč 
na sportovní hřiště u Kulaté báby. 
 
15b. Rozpočtové opatření č. 68/2015 – OI – přesun finančních prostředků u dotačních akcí 
z ROP Severozápad dle podmínek dotace 
Usn. RM č. 335/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 68/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 19.140 tis. Kč u dotačních akcí z ROP 
Severozápad a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic ve výši  
19. 140 tis. Kč na dotační projekty Ostrov – revitalizace vnitrobloků a Naučná stezka Po 
starých cestách okolo Ostrova dle podmínek dotace.  
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15c. Rozpočtové opatření č. 69/2015 – OSVZ – zařazení příjmů a výdajů z dotace z MPSV na 
projekt podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany ORP Ostrov 
Usn. RM č. 336/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 69/2015: 
Zařazení příjmů a výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru sociálně právní ochrany 
dětí ve výši 243.552,68 Kč z dotace z MPSV na projekt podpora standardizace orgánu 
sociálně právní ochrany ORP Ostrov. 
 
15d. Rozpočtové opatření č. 70/2015 – OI – přesun finančních prostředků na zahradní altán 
v exteriéru školního atria v ZŠ Masarykova 
Usn. RM č. 337/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 70/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 141 tis. Kč na řádku 
příprava projektů regenerace městského prostoru a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro 
rok 2015 u odboru investic ve výši 141 tis. Kč na zahradní altán v exteriéru školního atria 
v ZŠ Masarykova. 
 
15e. Rozpočtové opatření č. 71/2015 – ORÚP – zařazení příjmů z dotace u projektu Realizace 
úspor energie ZŠ Májová 
Usn. RM č. 338/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 71/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 92.565,00 Kč z dotačního projektu 
Realizace úspor energie ZŠ Májová a snižuje se financování – třída 8. převodem ze 
základního běžného účtu na účet Fondu rezerv a rozvoje ve výši 92.565,00 Kč. 
 
15f. Rozpočtové opatření č. 72/2015 – ORÚP – přesun finančních prostředků na vrácení 
dotace poskytovateli za zásah do investice u projektu Historický Ostrov II 
Usn. RM č. 339/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 72/2015: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 o 99,29 Kč u odboru rozvoje a územního 
plánování na nákupy ostatních služeb souvisejících s přípravou žádostí o dotace a zařazení 
výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního plánování ve výši 99,29 
Kč na vrácení dotace poskytovateli za zásah do investice u projektu Historický Ostrov II.  
 
15g. Rozpočtové opatření č. 73/2015 – OKS – MŠ Krušnohorská - zařazení neinvestičního 
finančního příspěvku z grantového programu Odmalička na projekt „Já a ty, my všichni pod 
jednou střechou“ – přeshraniční česko-německá aktivita 
Usn. RM č. 340/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 73/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 8 tis. Kč z neinvestičního příspěvku 
z grantového programu „Odmalička – von klein auf“ na projekt „Já a ty, my všichni pod 
jednou střechou“ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 8 tis. Kč na 
příspěvek pro Mateřskou školu Krušnohorská Ostrov na přeshraniční česko-německou 
aktivitu v rámci programu Tandem. 
 
15h. Rozpočtové opatření č. 74/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na vrácení 
zálohy na prodej pozemku z roku 2013 
Usn. RM č. 341/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 74/2015: 
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Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 6.400,00 Kč na 
řádku nákupy ostatních služeb související s prodejem pozemků a zařazují se výdaje do 
rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy ve výši 6.400,00 Kč na vrácení 
zálohy na prodej pozemku z roku 2013.  
 
15i. Rozpočtové opatření č. 76/2015 – ORÚP – zařazení příjmů z projektu Zařízení  
a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří – 2. etapa a přeposlání  
partnerům 
Usn. RM č. 342/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 76/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního plánování ve 
výši 472.412,08 Kč z projektu Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti 
Centrálního Krušnohoří – 2. etapa, prostředky EU a zařazení výdajů do rozpočtu města pro 
rok 2015 u odboru rozvoje a územního plánování ve výši 472.412,08 Kč pro projektové  
partnery u projektu Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního 
Krušnohoří – 2. etapa, prostředky EU. 
 
15j. Rozpočtové opatření č. 78/2015 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
úmyslné poškození odpadkových košů 
Usn. RM č. 343/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 78/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 2.543,00 Kč u odboru majetkové 
správy z přijatého pojistného plnění a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 2.543,00 Kč na opravy a údržbu mobiliáře.  
 
 
16. Finanční podpora změny vytápění pro rok 2015 
Usn. RM č. 344/15 
RM doporučuje ZM schválit poskytování finanční podpory obyvatelům města v roce 2015      
na realizaci změny vytápění za rok 2014 a rok 2015 formou finančního příspěvku dle 
podmínek uvedených v příloze předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 345/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 77/2015: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru finančního o 300 tis. Kč u programu 
finanční podpory bytové výstavby a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
finančního o 300 tis. Kč u podpory změny vytápění. 
 
 
17. Přiznání finančního podílu města na opravu fasády Měšťanského domu  
na Starém náměstí č. p. 9 ve vlastnictví pana Lubomíra Bachury v rámci Programu regenerace 
MPZ Ostrov v roce 2015 
Usn. RM č. 346/15 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvku z  rozpočtu města žadateli Lubomíru 
Bachurovi na akci oprava fasády Měšťanského domu na Starém náměstí č. p. 9,  
rej. č. 45626/4-981 ve výši 31.000,- Kč v rámci Programu regenerace MPZ Ostrov v roce 
2015. 
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18. Schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Ostrov  
Usn. RM č. 347/15 
RM doporučuje ZM schválit zadání Změny č. 1 Územního plánu Ostrov, týkající se dvou 
lokalit. 
Lokalita A):  Rozšíření Průmyslové zóny Ostrov jižně od stávajícího území s funkčním 
využitím průmyslové výroby  
Lokalita B):  Vypuštění veřejné zeleně vymezené na soukromých pozemcích fy. REZOS s. r. 
o. nad hotelem Subterra v k. ú. Horní Žďár u Ostrova a její zařazení do ploch bydlení. 
 
Usn. RM č. 348/15 
RM doporučuje ZM požadovat úhradu poměrné části vzniklých nákladů na pořízení této 
změny Územního plánu Ostrov od žadatelů této změny. 
 
Usn. RM č. 349/15 
RM ukládá odboru RÚP předložit materiál týkající se schválení zadání Změny č. 1 Územního 
plánu Ostrov Zastupitelstvu města. 
 
 
19. Návrh na schválení pořízení Změny č. 2 Územního plánu Ostrov  
Usn. RM č. 350/15 
RM doporučuje ZM schválit záměr pořídit Změnu č. 2 Územního plánu Ostrov, týkající se 
celého správního území města Ostrov.  
 
Usn. RM č. 351/15 
RM doporučuje ZM pověřit Bc. Pavla Čekana v souladu s § 47 odst. 1 zák.  
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) funkcí 
určeného zastupitele ve věci pořízení Změny č. 2 Územního plánu Ostrov. 
 
Usn. RM č. 352/15 
RM ukládá odboru RÚP předložit materiál týkající se souhlasu s pořízením Změny č. 2 
Územního plánu Ostrov Zastupitelstvu města. 
 
 
20. Návrh na schválení pořízení změny č. 7 Regulačního plánu části města Ostrov, 
Jáchymovská ul. - vlečka  
Usn. RM č. 353/15 
RM doporučuje ZM souhlasit se zahájením pořízení změny Regulačního plánu části města 
Ostrov, Jáchymovská ul. – vlečka, týkající se 3 lokalit.  
 
Usn. RM č. 354/15 
RM doporučuje ZM požadovat úhradu poměrné části vzniklých nákladů na pořízení této 
změny Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. - vlečka od žadatelů této 
změny poměrně po 1/3 nákladů. 
 
Usn. RM č. 355/15 
RM ukládá odboru RÚP předložit materiál týkající se souhlasu s pořízením změny 
Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. – vlečka Zastupitelstvu města Ostrov. 
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21. Schválení nového znění smluv o poskytnutí dotace na projekty realizované v rámci 58.  
a 64. Výzvy ROP NUTS II Severozápad  
Usn. RM č. 356/15 
RM schvaluje nové znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální 
rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Ostrov – revitalizace vnitrobloků“ a ukládá 
starostovi města tuto Smlouvu podepsat a zmocňuje starostu města k zastupování města 
Ostrov ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením této Smlouvy 
souvisí. 
 
 
22. Pronájmy 
22a. Pronájem p. p. č. 28, p. p. č. 32/3 a p. p. č. 32/11 v k. ú. Květnová 
Usn. RM č. 357/15 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem p. p. č. 28 o výměře 158 m2, p. p. č. 
32/3 o výměře 108 m2 a p. p. č. 32/11 o výměře 996 m2 v k. ú. Květnová, panu Jiřímu 
Kleinhamplovi, bytem Máchova 993, 363 01 Ostrov, za účelem vybudování klidové zóny 
kolem domu, za cenu 2,37 Kč/m2/rok.  
 
22b. Změna nájemce v nebytovém prostoru na č. p. 706-712 v souvislosti s prodejem podniku  
Usn. RM č. 358/15 
RM schvaluje dodatek k nájemní smlouvě reg. č. 054-15-02-23 ze dne 16. 2. 2015 na 
pronájem části nebytového prostoru na č. p. 706-712, ulice Brigádnická v Ostrově, panu 
Tomáši Kodajkovi, IČ: 669 86 753, bytem Tovární 238, 362 25 Nová Role, kterým dojde ke 
změně nájemce na paní Lucii Kodajkovou, IČ: 734 59 852, bytem Nádražní 351, 362 33 
Hroznětín, z důvodu prodeje podniku. 
 
22c. Pronájem části nebytového prostoru (bufetu v objektu zámku), ulice Jáchymovská  
v Ostrově 
Usn. RM č. 359/15 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy reg. č. 237-14-08-11 ze dne 6. 8. 2014, s paní 
Michaelou Bečkovou, IČ: 166 93 957, bytem Moskevská 993/14, 360 01 Karlovy Vary, na 
pronájem nebytového prostoru (bufetu v objektu zámku) na č. p. 1, ulice Jáchymovská 
v Ostrově, a to dohodou k 31. 3. 2015. 
 
Usn. RM č. 360/15 
RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru (bufetu v objektu zámku) v I. NP na č. p. 
1, ulice Jáchymovská v Ostrově, o výměře 57,5 m², panu Jiřímu Čermákovi, IČ: 618 18 917, 
bytem Nádražní 147, 363 01 Ostrov, za nájemné 6 095,- Kč/měsíc, na dobu neurčitou, za 
účelem provozování bufetu.  
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem Čermákem nebude uzavřena do 
30 dnů ode dne doručení usnesení RM panu Čermákovi, bude dnem následujícím po uplynutí 
lhůty usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 
 
22d. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2674/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 
výústní objekt dešťové kanalizace příjezdové komunikace k prodejně stavebnin   
Usn. RM č. 361/15 
RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, 
provozování, údržby a opravy výústního objektu dešťové kanalizace na p. p. č. 2674/2 v k. ú. 
Ostrov nad Ohří, dle GP č. 1755-15/2015 konečného zaměření stavby „Ostrov, Karlovarská 
ulice, příjezdová komunikace k prodejně stavebnin“, vymezujícího rozsah věcného břemene, 
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po dobu životnosti stavby na p. p. č. 2674/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří pro oprávněného, Město 
Ostrov, za dohodnutou celkovou jednorázovou úhradu ve výši 1 080,- Kč plus DPH  
v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Náklady na zřízení věcného 
břemene, tj. vypracování GP, jednorázovou úhradu za zřízení VB ve výši dle skutečné 
výměry břemene, náhradu nákladů povinného spojených s uzavřením smlouvy ve výši 500,- 
Kč + DPH v platné sazbě, včetně úhrady nákladů za nákup kolku na podání návrhu na vklad 
břemene do KN ponese oprávněný. 
 
22e. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2664/1 v k. ú. Ostrov  nad Ohří – 
rekonstrukce lávky přes Bystřici    
Usn. RM č. 362/15 
RM ruší své usnesení č. 205/15 ze dne 16. 3. 2015. 
 
Usn. RM č. 363/15 
RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, 
provozování, údržby a opravy přístupové cesty a lávky na p. p. č. 2664/1 v k. ú. Ostrov nad 
Ohří, dle GP konečného zaměření stavby „Rekonstrukce lávky přes Bystřici ve Školní ulici 
v Ostrově“, vymezujícího rozsah věcného břemene – služebnosti po dobu životnosti stavby 
pro oprávněného, Město Ostrov, za dohodnutou celkovou jednorázovou úhradu ve výši  
70,- Kč/m2 výměry břemene, minimálně však 500,- Kč plus DPH v zákonné výši, platné ke 
dni uzavření konečné smlouvy s povinným, tj. společností Povodí Ohře, s. p. Náklady na 
zřízení věcného břemene, tj. vypracování GP, jednorázovou úhradu za zřízení VB ve výši dle 
skutečné výměry břemene, náhradu nákladů povinného spojených s uzavřením smlouvy ve 
výši 500,- Kč + DPH v platné sazbě, včetně úhrady nákladů za nákup kolku na podání návrhu 
na vklad břemene do KN ponese oprávněný. 
 
22f. Pronájem nebytového prostoru na č. p. 709, ul. Brigádnická 
Usn. RM č. 364/15 
RM ruší své usnesení č. 209/15 ze dne 16. 3. 2015, kterým schválila pronájem nebytového 
prostoru ve II. NP na č. p. 709 (kancelář č. 2) o výměře 15,3 m2, ulice Brigádnická v Ostrově, 
společnosti Live Drive media, s. r. o., IČ: 035 34 197, se sídlem Sládkova 372/8, 702 00 
Ostrava.  
 
Usn. RM č. 365/15 
RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru ve II. NP na č. p. 709 (kancelář č. 3) na  
č. p. 709, ulice Brigádnická, o výměře celkem 11,4 m², společnosti Live Drive media, s. r. o., 
IČ: 035 34 197, se sídlem Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava, za nájemné 720,- Kč/m²/rok, na 
dobu neurčitou, za účelem provozování reklamní agentury. 
 
 
23. Prodeje 
23a. Prodej bytové jednotky č. 643/10 v Lipové ulici 
Usn. RM č. 366/15 
RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky č. 643/10 v Lipové ulici včetně podílu na 
společných částech domu č. p. 642-644 a podílu na pozemcích st. p. č. 759/1, 759/2, 759/3  
a 760, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, manželům Petrovi a Danuši Levým, Lipová 643, 363 01 
Ostrov, za cenu obvyklou (tržní) stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené 
s prodejem ponese Město Ostrov.  
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23b. Prodej části p. p. č. 40/1 v k. ú. Kfely u Ostrova  
Usn. RM č. 367/15 
RM ruší své usnesení č. 125/15 ze dne 16.2.2015. 
 
Usn. RM č. 368/15 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p.p.č. 40/1 o výměře 60 m2 v k.ú. Kfely u Ostrova, 
manželům Vladimíru a Ludmile Slavíkovým, Kfely 59, 363 01 Ostrov, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem plus veškeré náklady spojené s prodejem.  
 
 
24. Žádost MŠ Palackého o realizaci hřišť 
Usn. RM č. 369/15 
RM ukládá provést odvod částky 207.375,44 Kč z fondu investic Mateřské školy Ostrov, 
Palackého 1045, okres Karlovy Vary do rozpočtu města dle § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Usn. RM č. 370/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. : 75/2015 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty ve výši 
207.375,44 Kč z nařízeného odvodu z fondu investic Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, 
okres Karlovy Vary a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové 
správy ve výši 207.375,44 Kč na realizaci hřišť (pískovišť) na zahradě Mateřské školy Ostrov, 
Palackého 1045, okres Karlovy Vary. 
 
 
25. Program jednání ZM dne 15.04.2015 
Usn. RM č. 371/15 
RM schvaluje program jednání ZM konaného dne 15.04.2015 v tomto znění: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Závěrečný účet města za rok 2014, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka 

k 31. 12. 2014  
3. Rozpočtová opatření  
4. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost  
5. Finanční podpora změny vytápění pro rok 2015  
6. OZV č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území města Ostrova 

7. Žádosti o dotace z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních, volnočasových 
aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2015 a schválení příslušných 
veřejnoprávních smluv  

8. Schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města 
na rok 2015  

9. Občan města roku 2014 
10. Přiznání finančního podílu města na opravu fasády Měšťanského domu na Starém 

náměstí č. p. 9 ve vlastnictví pana Lubomíra Bachury v rámci Programu regenerace 
MPZ Ostrov v roce 2015  

11. Schválení zadání změny č. 1 Územního plánu Ostrov  
12. Schválení pořízení změny č. 2 Územního plánu Ostrov  
13. Schválení pořízení změny č. 7 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. 

– vlečka  
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14. Prodej p. p. č. 318/1 a 316/3 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova  
15. Prodej části p. p. č . 40/1 v k. ú. Kfely u Ostrova  
16. Prodej p. p. č. 2445 a p. p. č. 2450/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
17. Směna části p. p. č. 174/5 za část 179/6 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova  
18. Prodej bytové jednotky č. 643/10 v Lipové ulici  
19. Předkupní právo ke stavbám na pozemcích Města Ostrova  
20. Nákup st. p. č. 1560 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří od Oldřicha a 

Jany Svobodových  
21. Nákup st. p. č. 1558 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří od Ivana a Anny 

Stránských  
22. Zřízení věcného břemene - služebnosti na p. p. č. 2674/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří - 

výústní objekt dešťové kanalizace příjezdové komunikace k prodejně stavebnin 
23. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2664/1 v k. ú. Ostrov  nad Ohří – 

rekonstrukce lávky přes Bystřici  
24. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 

a) Informace o projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR  
v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ 

 
 
26. Informace starosty 
26a. Odvolání a jmenování člena redakční rady Ostrovského měsíčníku 
Usn. RM č. 372/15 
RM odvolává Ing. Josefa Železného, člena redakční rady Ostrovského měsíčníku, na vlastní 
žádost. 
 
Usn. RM č. 373/15 
RM jmenuje členem redakční rady Ostrovského měsíčníku pana Bc. Pavla Čekana, starostu 
města. 
 
26b. Žádost o dotaci na činnost a provoz Farního sboru Českobratrské církve evangelické 
v Ostrově Cantika  
Usn. RM č. 374/15 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Ostrově Cantika, Jáchymovská 170, 363 01 Ostrov, IČ 63555361 zastoupenou Mgr. Bobem 
Helekiou Ogolou ve výši 10 tis. Kč. 
 
 
27.Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 
    starosta           místostarosta 


