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Město Ostrov  
Usnesení 

z 1. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 6. ledna 2014 od 13:00 hod.  

ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. 

Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek 
Omluven:        
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Jana Škutová 
  
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Petice k zamezení nekontrolovatelné zvyšování a výskytu populace volně toulavých koček v 

zahrádkářské kolonii, osada č. 61  
3. Petice občanů obce Květnová k řešení problému s odpadní vodou v obci 
4. Oznámení Domu kultury Ostrov o  podání žádostí o dotace 
5. Žádost ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ o souhlas s výjimkou počtu žáků v přípravných třídách 
6. Schválení závazných ukazatelů a odpisových plánů příspěvkových organizací 
7. Termíny RM a ZM na rok 2014 
8. Projekt Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova - schválení podání žádosti o dotaci 

z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad  
9. Pronájem st. p. č. 1845 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
10. Pronájem st. p. č. 324/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
11. Pronájem p. p. č. 137 v k. ú. Kfely u Ostrova 
12. Pronájem části p. p. č. 32/1 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 
13. Pronájem stavby garáže na st. p. č. 1000, včetně st. p. č. 1000 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
14. Řešení pohledávek (stav k 30.11.2013) 
15. Rozpis rozpočtu města na rok 2014 
16. Informace starosty 

a) Program ZM konaného dne 20. ledna 2014 – na stůl 
b) Žádost o prodloužení splátky nájemného – na stůl 
c) Rozpočtová opatření – na stůl 

17. Zprávy z komisí 
 
Účast: 
Vedoucí OKS k bodům 2 až 6 
TAJ k bodu 7 a 16a) 
Vedoucí ORÚP k bodu 8 
Vedoucí OMS k bodům 9 až 13 
Vedoucí OF k bodům 14, 15 a 16b) a c) 
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1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 1/14 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2010 pod 
č. 510/10, z roku 2012 pod č. 963/12 až 968/13 a z roku 2013 pod č. 399/13, 400/13, 711/13, 
840/13, 868/13 až 870/13, 898/13, 900/13 až 902/13, 928/13, 953/13, 954/13, 965/13 až 967/13, 
969/13, 970/13, 974/13 až 977/13, 990/13 až 1022/13,  1025/13 až 1029/13, 1032/13, 1033/13, 
1039/13 až 1043/13. 
 
 
2. Petice k zamezení nekontrolovatelné zvyšování a výskytu populace volně toulavých koček 
v zahrádkářské kolonii, osada č. 61  
Usn. RM č. 2/14 
RM doporučuje ZM schválit odpověď na petici k zamezení nekontrolovatelného zvyšování  
a výskytu populace volně toulavých koček v zahrádkářské kolonii, osada č. 61.  
 
 
3. Petice občanů obce Květnová k řešení problému s odpadní vodou v obci 
Usn. RM č. 3/14 
RM doporučuje ZM schválit odpověď na Petici občanů obce Květnová k řešení problému s odpadní 
vodou v obci. 
 
 
4. Oznámení Domu kultury Ostrov o podání žádostí o dotace 
Usn. RM č. 4/14 
RM bere na vědomí podání žádosti Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary  
o dotaci na 46. ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana na Ministerstvo 
kultury ČR. 
 
Usn. RM č. 5/14 
RM bere na vědomí podání žádosti Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary  
o dotaci na 46. ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana na Karlovarský 
kraj. 
 
Usn. RM č. 6/14 
RM bere na vědomí podání žádosti Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary  
o dotaci na 46. ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana na Státní fond 
kinematografie. 
 
Usn. RM č. 7/14 
RM bere na vědomí podání žádosti Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary  
o dotaci na výrobu webových stránek Domu kultury Ostrov na Karlovarský kraj. 
 
 
5. Žádost ZŠ J.V.Myslbeka a MŠ o souhlas s výjimkou  počtu žáků v přípravných třídách   
Usn. RM č. 8/14 
RM uděluje Základní škole Josefa Václava Myslbeka a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, 
okres Karlovy Vary na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů, výjimku z počtu žáků v přípravných třídách pro školní rok  2013/2014 dle předloženého 
návrhu. 
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6. Schválení závazných ukazatelů a odpisových plánů příspěvkových organizací  
Usn. RM č. 9/14 
RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací města pro rok 2014 dle předloženého 
návrhu. 
 
Usn. RM č. 10/14 
RM schvaluje rozpis rozpočtu příspěvkových organizací města na rok 2014 dle předloženého 
návrhu. 
 
Usn. RM č. 11/14 
RM ukládá odboru kancelář starosty písemně sdělit závazné ukazatele vyplývající ze schváleného 
rozpisu rozpočtu města pro rok 2014 příspěvkovým organizacím města, které jsou povinny se jimi 
řídit.  
 
 
7. Termíny jednání RM a zasedání ZM v roce 2014 
Usn. RM č. 12/14 
RM schvaluje termíny jednání RM a zasedání ZM v roce 2014 dle předloženého návrhu. 
 
 
8. Projekt Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova - schválení podání žádosti o dotaci  
z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad  
Usn. RM č. 13/14 
RM doporučuje ZM schválit projekt „Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova“ ve smyslu 
předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 14/14 
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severozápad, Výzva č. 52, prioritní osa 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 4.1 
– Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR, na projekt „Naučná stezka Po starých cestách 
okolo Ostrova“, s maximální celkovou výší nákladů 12 805 000,-- Kč. 
 
Usn. RM č. 15/14 
RM doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu „Naučná stezka Po starých cestách okolo 
Ostrova“, a to předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů, což podle rozpočtu činí 
12 805 000,-- Kč, následné spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů 
projektu, což podle rozpočtu činí 1 920 750,-- Kč a financování všech případných nezpůsobilých 
výdajů projektu, nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 
 
Usn. RM č. 16/14 
RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Naučná stezka Po starých cestách okolo 
Ostrova“ pro podání žádostí o dotaci a zajistit finanční prostředky v rozpočtu města na realizaci 
projektu v případě získání dotace na tento projekt. 
 
Usn. RM č. 17/14 
RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých 
dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního 
programu NUTS II Severozápad – Výzva č. 52, prioritní osa 4 – Udržitelný rozvoj cestovního 
ruchu, Oblast podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR, na projekt „Naučná 
stezka Po starých cestách okolo Ostrova“.  
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9. Pronájem st. p. č. 1845 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 18/14 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy reg. č. 5044-93-01-25 ze dne 25. 11. 1992, s paní 
Alžbětou Chaloupkovou, Jungmannova 1258, 363 01 Ostrov, dohodou ke dni 31. 1. 2014. 
 
Usn. RM č. 19/14 
RM schvaluje pronájem st. p. č. 1845 o výměře 22 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu Pavlu 
Dolejšímu, bytem, Poseč 43, 364 01 Otročín, za cenu 7,-Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s účinností 
od 1. 2. 2014.   
 
 
10. Pronájem st. p. č. 324/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 20/14 
RM schvaluje pronájem st. p. č. 324/3 o výměře 23 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu Jiřímu 
Hanzalovi, bytem Mánesova 1027/3, 363 01 Ostrov, za cenu 7,-Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, 
s účinností od 1. 1. 2014.  
 
 
11. Pronájem p. p. č. 137 v k. ú. Kfely u Ostrova 
Usn. RM č. 21/14 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem p. p. č. 137 o výměře 3.492 m2 v k. ú. Kfely 
u Ostrova, za cenu 0,12 Kč/m2/rok, s Vladimírem Lejnarem, Kfely 54, 363 01 Ostrov, za účelem 
sekání trávy.  
 
 
12. Pronájem části p. p. č. 32/1  v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 
Usn. RM č. 22/14 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 32/1 o výměře cca 1.170 m2  
v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, za cenu 2,37 Kč/m2/rok, s Michaelou Hanischovou, Náměstí 
Republiky 272, 362 51 Jáchymov, za účelem zahrádkářského využití.  
 
 
13. Pronájem stavby garáže na st. p. č. 1000, včetně st. p. č. 1000 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 23/14 
RM schvaluje pronájem stavby garáže na st. p. č. 1000, včetně st. p. č. 1000 v k. ú. Ostrov nad Ohří, 
ulice Lidická, o výměře 21,00 m², panu Karlu Kunešovi, bytem Jungmannova 682, 363 01 Ostrov, 
za nájemné 610,-Kč/měsíc, na dobu neurčitou. 
 
 
14.Řešení pohledávek (stav k 30.11.2013) 
- bez usnesení 
 
 
15. Rozpis rozpočtu města na rok 2014  
Usn. RM č. 24/14 
RM schvaluje rozpis rozpočtu města na rok 2014 v předloženém znění, kde celkové příjmy města 
včetně převodů finančních prostředků z jednotlivých fondů města do rozpočtu činí 343 076 tis. Kč  
a celkové výdaje města činí 343 076 tis. Kč. 
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Usn. RM č. 25/14 
RM ukládá odboru finančnímu zpracovat rozpis rozpočtu na rok 2014 pro jednotlivé odbory MěÚ  
a pro Městskou policii Ostrov, které se pro ně po jejich uložení na počítačové síti MěÚ stávají  
závaznými.  
 
 
16.Informace starosty 
16a. Program ZM konaného dne 20. ledna 2014  
Usn. RM č. 26/14 
RM schvaluje program ZM konaného dne 20. ledna 2014 v tomto znění: 

1. Projekt Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova - schválení podání žádosti o dotaci 
z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 

2. Petice k zamezení nekontrolovatelné zvyšování a výskytu populace volně toulavých koček v 
zahrádkářské kolonii, osada č. 61  

3. Petice občanů obce Květnová k řešení problému s odpadní vodou v obci 
4. Rozpočtová opatření 
5. Informace starosty, dotazy členů ZM 

 
16b. Žádost o prodloužení splátky nájemného  
Usn. RM č. 27/14 
RM schvaluje  společnosti SEVERNÍ Invest s.r.o, IČ 281 87 237, Severní 1194, Ostrov prodloužení 
splátky nájemného za rok 2013 a penále a nájemného za rok 2014 do 28.2.2014. 
 
16c. Rozpočtová opatření  
16ca. Rozpočtové opatření č. 1/2014 – OF – rozpis globální dotace ze státního rozpočtu na výkon 
státní správy 
Usn. RM č. 28/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014: 
Snížení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 65.100,00 Kč v rámci souhrnného dotačního vztahu 
ze státního rozpočtu na výkon státní správy a zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 u 
odboru finančního o 65.100,00 Kč na podílu na celostátním výnosu daně z příjmu právnických 
osob. 
 
16cb. Rozpočtové opatření č. 2/2014 – OŽP – zařazení a přesun finančních prostředků z FRR na 
akci: Revitalizace významného krajinného prvku Borecká alej   
Usn. RM č. 29/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 203.920,00 Kč převodem z Fondu rezerv a 
rozvoje a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 203.920,00 Kč u odboru 
životního prostředí na dokončení realizace projektu „Revitalizace VKP Borecká alej“ dle podmínek 
dotace.  
 
16cc. Rozpočtové opatření č. 3/2014 – OŽP – vrácení nevyčerpané státní dotace na zlepšení 
dochovaného přírodního a krajinného prostředí – ÚZ 15091 
Usn. RM č. 30/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3/2014: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2014 o 49.729,00 Kč převodem z Fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 49.729,00 Kč, které budou jako 
nevyčerpaná část účelové státní dotace na zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí – 
ÚZ 15091 vráceny do státního rozpočtu v roce 2014. 
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16cd. Konkretizace rozpočtového opatření č. 188/2013 – OF – zařazení transferů a přesun 
finančních prostředků mezi investičními a neinvestičními transfery u projektů financovaných EU  
Usn. RM č. 31/14 
RM schvaluje, v návaznosti na své usnesení č. 1009/13 ze dne 16.12.2013 k rozpočtovému opatření 
č. 188/2013, konkrétní rozpočtové změny u projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a 
státního rozpočtu dle předložené informace. 
 
 
17.Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milan Matějka             Bc. Pavel Čekan 
 místostarosta                             starosta          
             


