
xxxxxxxxx Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb. 

přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Ostrov.  
 

1 
 

Město Ostrov 
 

Usnesení 
z 21. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 30. září 2015 od 13:00 hod.  
v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

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

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Vyřazení starého a poškozeného majetku města z evidence  
3. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
4. Pohledávky k 31. 7. 2015 
5. Návrh rozpočtu města na rok 2016 – 1. čtení 
6. Stanoviska ve věci doplatku na bydlení 
7.  Informace o komunitním plánování sociálních služeb v Ostrově, pracovních skupinách  

a dokumentech a návrh záměru bezbariérové trasy A 
8. Zastavení dobročinné sbírky z důvodu zániku jejího účelu a schválení konání sbírky pro 

změněný účel  
9. Vyřazení, likvidace majetku příspěvkových organizací 
10. Žádost MDDM Ostrov o změnu  a přesun prostředků závazného ukazatele 
11. PRONÁJMY 

a) Pronájem st. p. č. 1049 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Pronájem st. p. č. 1558 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
c) Pronájem nebytového prostoru a pozemků v areálu zahradnictví 
d) Pronájem vývěsní skříňky na p. p. č. 224/340 v k. ú. Ostrov nad Ohří. 
e) Ukončení pronájmu p. p. č. 1434/53 v k. ú. Květnová 
f) Pronájem části pozemků p. p. č. 629 a p. p. č. 2569/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
g) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č.  1373/14, 1373/15, 1427, 1429/1, 

1429/2, 1432/4, 2522/1 2522/3, 2527/4 a 2895/12 v k. ú. Ostrov nad Ohří – kabel NN 
ČEZ Distribuce, a. s. pro skatepark 

h) Zrušení usnesení RM č. 4/15 ze dne 5. 1. 2015 
12. Výpůjčka domácích kompostérů 
13. Veřejná zakázka malého rozsahu „Správa a provoz městského útulku pro psy“ – výběr 

příkazníka  
14. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Workoutové hřiště“ – výběr dodavatele 
15. Informace starosty 

a) Odvolání a jmenování člena redakční rady Ostrovského měsíčníku 
b) Návrh Dohody o ukončení poskytování poplatků za uložení odpadů 

16. Zprávy z komisí 
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Účast: 
Vedoucí OVS k bodu 2 
Vedoucí OF k bodům 3 až 5 
Vedoucí OSVZ k bodům 6, 7 
Vedoucí OKS k bodům 8 až 10, 15a), 15b) 
Vedoucí OMS k bodům 11 až 14 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 1533/15 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 
2014 pod č. 988/14, 1025/14 a 1178/14 a z roku 2015 pod č. 254/15, 493/15, 589/15, 719/15, 
855/15, 856/15, 862/15, 878/15, 907/15, 910/15, 912/15, 948/15, 984/15, 1023/15, 1039/15, 
1190/15, 1203/15, 1269/15, 1272/15, 1382/15, 1402/15, 1404/15, 1408/15, 1421/15, 1327/15, 
1333/15, 1337/15, 1344/15,  1463/15 až 1465/15, 1472/15, 1480/15, 1488/15, 1489/15, 
1492/15, 1493/15, 1498/15, 1499/15 až 1504/15, 1507/15, 1508/15, 1510/15 až 1521/15 a 
1524/15 až 1530/15. 
 
 
2. Vyřazení starého a poškozeného majetku města z evidence  
Usn. RM č. 1534/15 
RM na základě doporučení likvidační komise města schvaluje vyřazení nefunkční výpočetní 
techniky, likvidaci zastaralého a poškozeného nábytku a bezúplatný převod vývěsních tabulí 
z evidence majetku města Ostrov dle předložených návrhů. 
 
 
3. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
3a. Rozpočtové opatření č. 190/2015 – OKS – zařazení příspěvku od Svazu měst a obcí ČR na 
projekt meziobecní spolupráce 
Usn. RM č. 1535/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 190/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty ve výši 249.240 
Kč příspěvek od Svazu měst a obcí ČR na projekt meziobecní spolupráce a zařazení výdajů 
do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty ve výši 249.240 Kč na hrazení 
mzdových nákladů včetně odvodů. 
 
3b. Rozpočtové opatření č. 191/2015 – OKS – vrácení nevyčerpané dotace na projekt Podpora 
vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov 
Usn. RM č. 1536/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 191/2015: 
Snižují se příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty  
o 1.056.728 Kč z nevyčerpané dotace na projekt Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP 
Ostrov.  
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3c. Rozpočtové opatření č. 192/2015 – OF – přesun finančních prostředků na úrok z prodlení 
za dodatečná daňová přiznání 
Usn. RM č. 1537/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 192/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 20 tis. Kč u odboru finančního na DPH – 
vlastní daňová povinnost a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
finančního ve výši 20 tis. Kč na úrok z prodlení za dodatečná daňová přiznání v roce 2013  
a 2014. 
 
3d. Rozpočtové opatření č. 193/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na opravu  
a údržbu vozovek ve městě 
Usn. RM č. 1538/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 193/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 200 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
opravu a údržbu dopravního značení a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015  
u odboru majetkové správy o 200 tis. Kč na opravu a údržbu vozovek ve městě. 
 
3e. Rozpočtové opatření č. 194/2015 – OI – přesun finančních prostředků na zateplení 
MDDM a vybudování klubovny v Manětíně 
Usn. RM č. 1539/15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 194/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 224 tis. Kč u odboru investic na řádku 
přípravy projektů regenerace městského prostoru, zařazují se výdaje do rozpočtu města pro 
rok 2015 u odboru investic ve výši 190 tis. Kč na zateplení MDDM a zařazují se výdaje ve 
výši 34 tis. Kč na vybudování klubovny v letním táboře Manětín. 
 
3f. Rozpočtové opatření č. 195/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na opravu 
venkovních šaten v ZŠ Májová 
Usn. RM č. 1540/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 195/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 51 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
opravách elektroinstalace a osvětlení v ZŠ Májová, snižují se výdaje o 71 tis. Kč na opravy 
v knihovně a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 122 tis. Kč u odboru 
majetkové správy na opravy a údržbu v ZŠ Májová. 
 
3g. Rozpočtové opatření č. 196/2015 – OMS – přesun finančních prostředků u dotačního 
projektu Ostrov – revitalizace vnitrobloků – 10. etapa na mobiliář 
Usn. RM č. 1541/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 196/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 1.309.975,77 Kč u odboru majetkové 
správy u dotačního projektu Ostrov – revitalizace vnitrobloků – 10. etapa a zařazují se výdaje 
do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 1.309.975,77. Kč u odboru majetkové správy na 
mobiliář u dotačního projektu Ostrov – revitalizace vnitrobloků – 10. etapa.  
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3h. Rozpočtové opatření č. 197/2015 – OMS – přesun finančních prostředků u dotačního 
projektu revitalizace lokality kopec na mobiliář 
Usn. RM č. 1542/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 197/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 672.244 Kč u odboru majetkové správy  
u dotačního projektu revitalizace lokality kopec a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro 
rok 2015 ve výši 672.244 Kč u odboru majetkové správy na mobiliář u dotačního projektu 
revitalizace lokality kopec.  
 
3i. Rozpočtové opatření č. 198/2015 – OMS – přesun finančních prostředků u dotačního 
projektu Ostrov – revitalizace vnitrobloků – 13. etapa na mobiliář 
Usn. RM č. 1543/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 198/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 847.249,26 Kč u odboru majetkové správy 
u dotačního projektu Ostrov – revitalizace vnitrobloků – 13. etapa a zařazují se výdaje 
do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 847.249,26 Kč u odboru majetkové správy na 
mobiliář u dotačního projektu Ostrov – revitalizace vnitrobloků – 13. etapa.  
 
 
4. Pohledávky k 31. 7. 2015  
- bez usnesení 
 
 
5. Návrh rozpočtu na rok 2016 – návrhy rozpisů rozpočtu odborů MěÚ a Městské policie 
Ostrov na rok 2016 – 1. čtení v RM 
Usn. RM č. 1544/15 
RM bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2016 v prvním čtení, kde navrhované příjmy 
města činí 382.352 tis. Kč a výdaje 283.475 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 98.877 
tis. Kč. 
 
 
6. Stanoviska ve věci výplaty doplatku na bydlení 
Usn. RM č. 1545/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní D. G. st., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Májová 
718, Evžen Páloš, IČ 11613254. 
 
Usn. RM č. 1546/15 
RM nesouhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana J. H., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Májová 
718, Evžen Páloš, IČ 11613254. 
 
Usn. RM č. 1547/15 
RM nesouhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana M. G., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Májová 
718, Evžen Páloš, IČ 11613254. 
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Usn. RM č. 1548/15 
RM nesouhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana P. N., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Májová 
718, Evžen Páloš, IČ 11613254. 
 
Usn. RM č. 1549/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana D. H., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Májová 
718, Evžen Páloš, IČ 11613254. 
 
Usn. RM č. 1550/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní D. G. ml., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Májová 
718, Evžen Páloš, IČ 11613254. 
 
Usn. RM č. 1551/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana M. K., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Dukelských hrdinů 611, Thi Kim HueHoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 1552/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana M. H., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Dukelských hrdinů 611, Thi Kim HueHoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 1553/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana S. K., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Dukelských 
hrdinů 611, Thi Kim HueHoang, IČ 61176486. 
 
Usn. RM č. 1554/15 
RM nesouhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana P. M., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 1555/15 
RM nesouhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana B. J., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 1556/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana Z. V., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 1557/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana P. B., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
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Usn. RM č. 1558/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní N. M., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Hotelová ubytovna 
SALUT, Ostrov, Štúrova 1274, SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o.,  
IČ 61774286.  
 
Usn. RM č. 1559/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana R. V., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, 
Krušnohorská 785, Rotheová Nikola, IČ 67090290. 
 
Usn. RM č. 1560/15 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana P. V., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Hotelová ubytovna 
SALUT, Ostrov, Štúrova 1274, SALUT Karlovy Vary, spol. s r. o., IČ 61774286.  
 
 
7. Informace o komunitním plánování sociálních služeb: aktualizaci základních dokumentů 
TRIÁDY, rozdělení TRIÁDY do pracovních skupin, stanovení priorit rozvoje sociálních 
služeb, mapování bezbariérové trasy vč. doporučení řešení bariér ve městě na trase A 
Usn. RM č. 1561/15 
RM doporučuje ZM vzít na vědomí informace o komunitním plánování sociálních služeb: 
aktualizaci základních dokumentů TRIÁDY,   
rozdělení TRIÁDY do pracovních skupin,  
stanovení priorit rozvoje sociálních služeb, 
mapování bezbariérové trasy včetně doporučení řešení bariér ve městě na trase A. 
 
 
8. Zastavení dobročinné sbírky z důvodu zániku jejího účelu a schválení konání sbírky pro 
změněný účel  
Usn. RM č. 1562/15 
RM z důvodu zániku účelu zastavuje konání stávající veřejné dobročinné sbírky na podporu 
léčby Jakuba Biniatova, bytem xxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01, na zřízený veřejný bankovní 
účet číslo 3310207/0100 u Komerční banky, a. s., pobočka Ostrov.  
 
Usn. RM č. 1563/15 
RM schvaluje konání veřejné dobročinné sbírky pro změněný účel „Na pomoc rodině po 
zemřelém Jakubovi Biniatovi“ na zřízený veřejný bankovní účet číslo 3310207/0100  
u Komerční banky, a. s., pobočka Ostrov. 
 
 
9. Vyřazení, likvidace majetku příspěvkových organizací  
Usn. RM č. 1564/15 
RM, na základě doporučení likvidační komise města, souhlasí s vyřazením z evidence 
majetku a s likvidací nepotřebného majetku (tj. mrazáku) v pořizovací ceně ve výši 13.700 Kč 
Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary dle předloženého návrhu. 
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Usn. RM č. 1565/15 
RM, na základě doporučení likvidační komise města, souhlasí s vyřazením majetku z účetní 
evidence v pořizovací ceně ve výši 13.883 Kč Základní školy Ostrov, Májová 997, okres 
Karlovy Vary dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 1566/15 
RM, na základě doporučení likvidační komise města, souhlasí s vyřazením z evidence 
majetku a s likvidací nepotřebného majetku (tj. neopravitelných elektrických přístrojů) 
v pořizovací ceně ve výši 12.457 Kč Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary 
dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 1567/15 
RM, na základě doporučení likvidační komise města, souhlasí s vyřazením z evidence 
majetku a s likvidací nepotřebného majetku (tj. zastaralé nefunkční elektroniky, nefunkčního 
plynového kotle a neopravitelného nábytku) v pořizovací ceně ve výši 163.628,55 Kč 
Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres 
Karlovy Vary dle předloženého návrhu. 
 
 
10. Žádost MDDM  Ostrov o změnu a přesun prostředků závazného ukazatele 
Usn. RM č. 1568/15 
RM souhlasí s přesunem finančních prostředků ve výši 180.000 Kč z řádku „Energie – plyn“ 
na nově vytvořený řádek s názvem „Energie – teplo“ u Městského domu dětí a mládeže 
Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary pro rok 2015. Důvodem je přechod na nový způsob 
vytápění budovy Městského domu dětí a mládeže na Školní ulici. 
 
 
11a. Pronájem st. p. č. 1049 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 1569/15 
RM schvaluje pronájem st. p. č. 1049 o výměře 22 m2 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad 
Ohří panu O. Č., bytem xxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za nájemné 510 Kč/měsíc, na dobu 
neurčitou. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem Č. nebude uzavřena do  
30 dnů ode dne doručení usnesení RM panu Č., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 
usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
11b. Pronájem st. p. č. 1558 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 1570/15 
RM schvaluje pronájem st. p. č. 1558 o výměře 26 m2 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad 
Ohří, panu L. H., bytem xxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za nájemné  
610 Kč/měsíc, na dobu neurčitou. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem L. H. nebude uzavřena do 30 
dnů ode dne doručení usnesení RM panu H., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 
usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
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11c. Pronájem nebytového prostoru a pozemků v areálu zahradnictví 
Usn. RM č. 1571/15 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru na č. p. 243 postaveného na st. p. č. 359, 
pozemků na p. p. č. 997/3, části p. p. č. 995, části p. p. č. 1006 včetně plechové garáže a dvou 
stavebních buněk a p. p. č. 992/1 včetně skleníků, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu J. K., IČ 
49214292, bytem xxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za nájemné 15.000 Kč/rok, na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou jednoho měsíce, za účelem provozování zahradnictví.  
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem J. K. nebude uzavřena do 30 
dnů ode dne doručení usnesení RM panu K., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 
usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
11d. Pronájem vývěsní skříňky na p. p. č. 224/340 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 1572/15 
RM schvaluje pronájem vývěsní skříňky na p. p. č. 224/340 v k. ú. Ostrov nad Ohří, 
Rodinnému centru Ostrůvek, z. s., IČ 26630729, se sídlem Lidická 1036, 363 01 Ostrov, za 
nájemné 500 Kč/rok, na dobu neurčitou, za účelem zveřejňování aktivit, akcí a programu 
spolku. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a Rodinným centrem Ostrůvek, z. s., 
nebude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení usnesení RM Rodinnému centru Ostrůvek, bude 
dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
11e. Ukončení pronájmu p. p. č. 1434/53 v k. ú. Květnová 
Usn. RM č. 1573/15 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 299-13-12-16 s manželi P. a M. V., bytem 
xxxxxxxx, 360 07 Karlovy Vary, dohodou k 30. 9. 2015. 
 
11f. Pronájem části pozemků p. p. č. 629 a p. p. č. 2569/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 1574/15 
RM schvaluje výpověď užívání zahrad v zahrádkářské osadě č. 10 dle přílohy s tím, že 
všichni současní oprávnění uživatelé budou mít právo uzavřít podnájemní smlouvu s Českým 
zahrádkářským svazem. 
 
Usn. RM č. 1575/15 
RM schvaluje výpověď Nájemní smlouvy reg. č. 271-10-12-30 s paní M. V., bytem 
xxxxxxxx, 363 01 Ostrov, na pronájem části pozemku p. p. č. 629 (zahrádka v zahrádkářské 
osadě č. 10) s tím, že paní V. bude mít právo uzavřít podnájemní smlouvu s Českým 
zahrádkářským svazem. 
 
Usn. RM č. 1576/15 
RM schvaluje výpověď Nájemní smlouvy reg. č. 194-09-08-11 s panem D. Š., bytem 
xxxxxxxx, 363 01 Ostrov a s paní J. M., bytem xxxxxxxx, 363 01 Ostrov, na pronájem části 
pozemku p. p. č. 629 (zahrádka v zahrádkářské osadě č. 10) s tím, že pan Š. a paní M. budou 
mít právo uzavřít podnájemní smlouvu s Českým zahrádkářským svazem. 
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Usn. RM č. 1577/15 
RM schvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě reg. č. 274-96-09-25, se Základní 
organizací Českého zahrádkářského svazu, Ostrov, IČ 18229948, se sídlem Hlavní tř. 975,  
363 01 Ostrov, kterým se rozšíří výměra pronajatých pozemků p. p. č. 629 a p. p. č. 2569/2  
v k. ú. Ostrov nad Ohří o 46.770 m2.  
ČZS bude povinen uzavřít se současnými oprávněnými uživateli zahrádek podnájemní 
smlouvu. 
 
11g. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č.  1373/14, 1373/15, 1427, 1429/1, 
1429/2, 1432/4, 2522/1 2522/3, 2527/4 a 2895/12 v k. ú. Ostrov nad Ohří – kabel NN ČEZ 
Distribuce, a. s. pro skatepark 
Usn. RM č. 1578/15 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Ostrov, KV, 
Hroznětínská, p. č. 1427, vedení NN, kabel NN“,  IV-12-0010188/VB/001, vymezujícího 
rozsah věcného břemene – služebnosti a právo provést stavbu na p. p. č. 1373/14, 1373/15, 
1427, 1429/1, 1429/2, 1432/4, 2522/1 2522/3, 2527/4 a 2895/12 v k. ú. Ostrov nad Ohří pro 
oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč za každý 
započatý metr čtvereční budoucího povinného pozemku zatíženého zařízením pro distribuci 
elektřiny, minimálně však 1 000 Kč plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné 
smlouvy. Náklady na zřízení věcného břemene – služebnosti, vypracování GP, včetně 
zaplacení náhrad povinnému, ponese oprávněný. 
 
11h. Zrušení usnesení RM č. 4/15 ze dne 5. 1. 2015 
Usn. RM č. 1579/15 
RM ruší své usnesení č. 4/15 ze dne 5. 1. 2015, kterým schválila pronájem části nebytových 
prostor ve II. NP (kancelář č. 7, 8 a 12) na č. p. 709, ulice Brigádnická v Ostrově, společnosti 
MAS Krušné hory, o.p. s., IČ 22691022, se sídlem Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, a to 
z důvodu nečinnosti k uzavření nájemní smlouvy.  
 
 
12. Výpůjčka domácích kompostérů 
Usn. RM č. 1580/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. B., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 363 
01 Ostrov, v předloženém znění. 
Pokud do 30. 10. 2015 nebude smlouva uzavřena a kompostér převzat, bude následujícím 
dnem usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 1581/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s M. V., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 363 
01 Ostrov, v předloženém znění. 
Pokud do 30. 10. 2015 nebude smlouva uzavřena a kompostér převzat, bude následujícím 
dnem usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
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Usn. RM č. 1582/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. Š., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 363 
01 Ostrov, v předloženém znění. 
Pokud do 30. 10. 2015 nebude smlouva uzavřena a kompostér převzat, bude následujícím 
dnem usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 1583/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s A. S., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 363 
01 Ostrov, v předloženém znění. 
Pokud do 30. 10. 2015 nebude smlouva uzavřena a kompostér převzat, bude následujícím 
dnem usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 1584/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s D. M., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 362 
72 Kyselka, v předloženém znění. 
Pokud do 30. 10. 2015 nebude smlouva uzavřena a kompostér převzat, bude následujícím 
dnem usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 1585/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. J., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 363 
01 Ostrov, v předloženém znění. 
Pokud do 30. 10. 2015 nebude smlouva uzavřena a kompostér převzat, bude následujícím 
dnem usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 1586/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. M., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 363 
01 Ostrov, v předloženém znění. 
Pokud do 30. 10. 2015 nebude smlouva uzavřena a kompostér převzat, bude následujícím 
dnem usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 1587/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek se Z. B., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 363 
01 Ostrov, v předloženém znění. 
Pokud do 30. 10. 2015 nebude smlouva uzavřena a kompostér převzat, bude následujícím 
dnem usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 1588/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s L. Z., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 363 
01 Ostrov, v předloženém znění. 
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Pokud do 30. 10. 2015 nebude smlouva uzavřena a kompostér převzat, bude následujícím 
dnem usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
 
Usn. RM č. 1589/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s V. V., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 363 
01 Ostrov, v předloženém znění. 
Pokud do 30. 10. 2015 nebude smlouva uzavřena a kompostér převzat, bude následujícím 
dnem usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
 
13. Veřejná zakázka malého rozsahu „Správa a provoz městského útulku pro psy“ – výběr 
příkazníka  
Usn. RM č. 1590/15 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek schvaluje výběr nejvhodnější 
nabídky a přiděluje veřejnou zakázku „Správa a provoz městského útulku pro psy“ uchazeči: 
Občanské sdružení Ostrovský Macík, Horní Žďár 50, 363 01 Ostrov, IČ 27006956, za 
nabídkovou cenu 15.900 Kč/měsíc (uchazeč není plátce DPH).  
 
 
14. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Workoutové hřiště“ – výběr dodavatele 
Usn. RM č. 1591/15 
RM vyhlašuje jako vítěze veřejné zakázky „Workoutové hřiště“ uchazeče s nabídkou číslo  
4 – ENUMA ELIS s. r. o., IČ 01688260, se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1  
s nabídkovou cenou 323.129,96 Kč bez DPH, tj. 390.987,25 Kč s DPH. Na druhém místě se 
umístil uchazeč s nabídkou číslo 3 – WORKOUT CLUB PARKS s. r. o., IČ 03885224, se 
sídlem V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava s nabídkovou cenou 327.626,41 Kč bez DPH,  
tj. 396.428 Kč s DPH. 
 
 
15. Informace starosty 
15a. Odvolání a jmenování člena redakční rady Ostrovského měsíčníku 
Usn. RM č. 1592/15 
RM odvolává na vlastní žádost členku redakční rady Ostrovského měsíčníku paní Martinu 
Pavlasovou a jmenuje členem redakční rady Ostrovského měsíčníku Ing. Jana Filipa, MSc., 
MBA, ředitele příspěvkové organizace Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy 
Vary.  

15b. Návrh Dohody o ukončení poskytování poplatků za uložení odpadů 

Usn. RM č. 1593/15 
RM souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení poskytování poplatků za uložení odpadů se 
společností Ostrovská teplárenská, a. s., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov zastoupenou  
Ing. Radkem Havlanem, statutárním ředitelem v předloženém znění. 
 
 
16. Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
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     Bc. Pavel Čekan        Mgr. Libor Bílek  
           starosta                       místostarosta 


