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Město Ostrov  
Usnesení 

Z 18. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 9. června 2014 od 13:00 hod.  

ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, , Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. 

František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek 
Omluven:        
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Jana Škutová 
  
 
 
Program: 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Schválení účetních závěrek a výsledku hospodaření příspěvkových organizací na rok 2013 
3. Návrh odměn pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací za výsledek hospodaření 

organizace v roce 2013 - v písemné podobě  
4. Žádost Městské knihovny Ostrov o schválení aktualizace "Knihovního řádu" 
5. Žádost  MDDM o souhlas s přijetím finančního daru  
6. Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s použitím rezervního fondu  
7. Žádost ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ o souhlas s přesunem peněz z RF do IF, vyhlášení vítěze 

zadávacího řízení a změna odpisového/investičního plánu  
8. Mimořádné dotace z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních, volnočasových aktivit, 

sociálních služeb a zdravotnictví   
9. Veřejná zakázka „Dodávka záložních napájecích zdrojů UPS“ – výběr dodavatele"  
10. Rozpočtová opatření  
11. Řešení pohledávek k 30.4.2014  
12. Žádost o prominutí poplatku z prodlení  na nájmu  
13. Strategický plán rozvoje města Ostrova – plnění a aktualizace - 2. čtení  
14. PRONÁJMY  

a) Pronájem části nebytového prostoru na st. p. č. 2095 (restaurace v objektu sauny) 
b) Prodloužení Nájemní smlouvy reg. č. 296-94-10-24 společnosti SALUT Karlovy Vary, 

s.r.o. 
c) Pronájem části p. p. č. 23/1  v k. ú. Vykmanov u Ostrova 
d) Zřízení věcného břemene na p. p. č. 89/1, 93/1, 1434/2, 1434/32, 1434/46, 1434/70 a 

1448/1 v k. ú. Květnová – č. p. 55, kabel NN 
e) Pronájem části p. p. č. 224/340 v k. ú. Ostrov nad Ohří    

15. Směna části p. p. č. 2773/1 Města Ostrov za části p. p. č. 2773/5 a 2773/6 pí Hany Havlíček 
v k. ú. Ostrov nad Ohří 

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

17. Program ZM konaného dne 18.06.2014  
18. Informace starosty 

a) Dodatek k mandátní smlouvě - rozšíření správy majetku o objekt "SAUNY" 

b) Zrušení usnesení RM č. 311/14 ze dne 14. 4. 2014 

c) Valná hromada společnosti KABEL OSTROV s.r.o. 
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d) Žádost o dar k připravovanému filmu Za oponou noci  
19. Zprávy z komisí 
 
 
 
 
Účast: 
Vedoucí OKS k bodům 2 až 8 a 18d) 
Vedoucí OVS k bodu 9 
Vedoucí OF k bodům 10 až 12 
Vedoucí ORÚP k bodu 13 
Vedoucí OMS k bodu 14, 15, 18a) a b) 
Mgr. Hanzl k bodu 16 
TAJ k bodu 17 
Ing. Benešová k bodu 18c) 
 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 448/14 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2010 pod 
č. 77/10, z roku 2013 pod č. 169/13, 261/13, 266/13, 544/13, 545/13, 668/13, 674/13, 772/13, 
795/13 až 798/13, 812/13 a z roku 2014 pod č. 169/14, 232/14, 261/14, 267/14, 276/14, 277/14, 
374/14, 378/14 až 381/14, 385/14 až 388/14, 405/14, 408/14, 413/14, 414/14, 418/14, 419/14, 
423/14 až 431/14, 434/14 až 439/14, 440/14 až 442/14. 
 
 
2. Schválení účetních závěrek a výsledku hospodaření příspěvkových organizací za r. 2013 
Usn. RM č. 449/14 
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2013 Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy 
Vary, se sídlem Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary, IČ 49753461, tak, jak bylo předloženo  
a projednáno a rozdělení hospodářského výsledku roku 2013 Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, 
okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov,  Halasova 765, okres Karlovy Vary, IČ 49753461, tak, jak 
bylo předloženo a projednáno, tj. 15 000,-- Kč do fondu odměn a 15 306,08 Kč do rezervního fondu 
a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Mateřské školy Ostrov, 
Halasova 765, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary, IČ 
49753461, sestavené k 31.12.2013. 
 
Usn. RM č. 450/14 
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2013 Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy 
Vary, se sídlem Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary, IČ 49753495, tak, jak bylo 
předloženo a projednáno a rozdělení hospodářského výsledku roku 2013 Mateřské školy Ostrov, 
Masarykova 1195, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary, 
IČ 49753495, tak, jak bylo předloženo a projednáno, tj. 33 651,36 Kč do fondu odměn  
a  302 862,20Kč do rezervního fondu a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování 
účetní závěrky Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, 
Masarykova 1195, okres Karlovy Vary, IČ 49753495, sestavené k 31.12.2013. 
 
Usn. RM č. 451/14 
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2013 Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy 
Vary, se sídlem Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary, IČ 49753533, tak, jak bylo 



 3 

předloženo a projednáno a rozdělení hospodářského výsledku roku 2013 Mateřské školy Ostrov, 
Palackého 1045, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary, IČ 
49753533, tak, jak bylo předloženo a projednáno, tj. 20 000,-- Kč do fondu odměn a 75 906,45 Kč 
do rezervního fondu a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky 
Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Palackého 1045, 
okres Karlovy Vary, IČ 49753533, sestavené k 31.12.2013. 
 
Usn. RM č. 452/14 
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2013 Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy 
Vary, se sídlem Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, IČ 49753509, tak, jak bylo 
předloženo a projednáno a rozdělení hospodářského výsledku roku 2013 Mateřské školy Ostrov, 
Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, 
IČ 49753509, tak, jak bylo předloženo a projednáno, tj. 53 000,-- Kč do fondu odměn a 100 008,05 
Kč do rezervního fondu a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky 
Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Krušnohorská 
766, okres Karlovy Vary, IČ 49753509, sestavené k 31.12.2013. 
 
Usn. RM č. 453/14 
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2013 Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy 
Vary, se sídlem Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary, IČ 49753347, tak, jak bylo 
předloženo a projednáno a rozdělení hospodářského výsledku roku 2013 Základní školy Ostrov, 
Masarykova 1289, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary, 
IČ 49753347, tak, jak bylo předloženo a projednáno, tj. 250 000,-- Kč do fondu odměn  
a  344 268,66 Kč do rezervního fondu a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování 
účetní závěrky Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, 
Masarykova 1289, okres Karlovy Vary, IČ 49753347, sestavené k 31.12.2013. 
 
Usn. RM č. 454/14 
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2013 Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary, 
se sídlem Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary, IČ 49753371, tak, jak bylo předloženo  
a projednáno a rozdělení hospodářského výsledku roku 2013 Základní školy Ostrov, Májová 997, 
okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary, IČ 49753371, tak, jak bylo 
předloženo a projednáno, tj.  215 000,-- Kč do fondu odměn a  190 791,73 Kč do rezervního fondu  
a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky Základní školy Ostrov, 
Májová 997, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary, IČ 49753371, 
sestavené k 31.12.2013. 
 
Usn. RM č. 455/14 
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2013 Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské 
školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Myslbekova 996, okres 
Karlovy Vary, IČ 49753363, tak, jak bylo předloženo a projednáno a rozdělení hospodářského 
výsledku roku 2013 Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 
996, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, IČ 49753363, 
tak, jak bylo předloženo a projednáno, tj. 51 337,30 Kč do fondu odměn a  205 349,20 Kč do 
rezervního fondu a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky 
Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy 
Vary, se sídlem Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, IČ 49753363, sestavené 
k 31.12.2013. 
 
Usn. RM č. 456/14 
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2013 Základní umělecké školy Ostrov, Masarykova 717, okres 
Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary, IČ 49753606, tak, jak bylo 
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předloženo a projednáno a rozdělení hospodářského výsledku roku 2013 Základní umělecké školy 
Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov,  Masarykova 717, okres Karlovy 
Vary, IČ 49753606, tak,  jak bylo předloženo a projednáno, tj.  25 346,-- Kč do fondu odměn  
a  101 383,93 Kč do rezervního fondu a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování 
účetní závěrky Základní umělecké školy Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary, se sídlem 
Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary, IČ 49753606 sestavené k 31.12.2013. 
 
Usn. RM č. 457/14 
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2013 Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, 
okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary, IČ 47700009, tak, jak bylo 
předloženo a projednáno a rozdělení hospodářského výsledku roku 2013 Městského domu dětí  
a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Školní 231, okres Karlovy 
Vary,  IČ 47700009,  tak, jak bylo předloženo a projednáno, tj.  450 000,-- Kč do fondu odměn a  
560 634,73 Kč do rezervního fondu a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování 
účetní závěrky Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary, se sídlem 
Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary,  IČ 47700009,  sestavené k 31.12.2013. 
 
Usn. RM č. 458/14 
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2013 Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy 
Vary, se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary, IČ 00520136, tak, jak bylo 
předloženo a projednáno a rozdělení hospodářského výsledku roku 2013 Domu kultury Ostrov, 
Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary, IČ 
00520136,  tak, jak bylo předloženo a projednáno, tj.  13 790,63 Kč do fondu odměn a  230 479,97 
Kč do rezervního fondu a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky 
2013 Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Mírové nám. 
733, okres Karlovy Vary, IČ 00520136, sestavené k 31.12.2013. 
 
Usn. RM č. 459/14 
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2013 Městské knihovny Ostrov, příspěvková organizace se 
sídlem Ostrov, Zámecký park 224, okres Karlovy Vary, PSČ 363 01, IČ 70926620, tak, jak bylo 
předloženo a projednáno a rozdělení hospodářského výsledku roku 2013 Městské knihovny Ostrov, 
příspěvková organizace se sídlem  Ostrov, Zámecký park 224, okres Karlovy Vary, PSČ 363 01, IČ 
70926620,  tak, jak bylo předloženo a projednáno, tj.  70 000,-- Kč do fondu odměn a  155 255,26 
Kč do rezervního fondu a pověřuje starostu města podpisem Protokolu o schvalování účetní závěrky 
2013 Městské knihovny Ostrov, příspěvková organizace se sídlem Ostrov, Zámecký park 224, okres 
Karlovy Vary, PSČ 36301, IČ 70926620, sestavené k 31.12.2013. 
 
 
3. Návrh odměn pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací za výsledek hospodaření 
organizace v roce 2013 
Usn. RM č. 460/14 
RM stanovuje odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací města – Mateřské školy 
Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary, Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, okres 
Karlovy Vary, Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary, Mateřské školy 
Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres 
Karlovy Vary, Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary, Základní školy Josefa 
Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, Městského 
domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary, Základní umělecké školy Ostrov, 
Masarykova 717, okres Karlovy Vary a Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace za 
výsledek hospodaření organizace v roce 2013 ve výši uvedené v návrhu. 
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4. Žádost Městské knihovny Ostrov o schválení aktualizace „Knihovního řádu“ 
Usn. RM č. 461/14 
RM schvaluje změny v knihovním řádu Městské knihovny Ostrov, příspěvková organizace dle 
předloženého návrhu s platností od 31.5.2014. 
 
 
5. Žádost MDDM o souhlas s přijetím finančního daru 
Usn. RM č. 462/14 
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 30.000,-- Kč od Lesů České republiky, s. p. na 
podporu projektu Environmentální vzdělávání dětí, mládeže a veřejnosti pro Městský dům dětí a 
mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary. 
 
 
6. Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s použitím rezervního fondu 
Usn. RM č. 463/14 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres 
Karlovy Vary do výše 200.000,-- Kč na pořízení: multilicence OS Windows 8 a multilicence 
OfficeProPlusEdu pro PC stanice ve školní síti, na nákup keramické a magnetické tabule 
s dataprojektorem, nábytku do nové kmenové třídy 1. stupně a koupě PC, televizoru a nábytku do 
školního klubu. 
 
 
7. Žádost ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov o souhlas s přesunem peněz z RF do IF, vyhlášení vítěze 
zadávacího řízení a změna odpisového/investičního plánu 
Usn. RM č. 464/14 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídkové cena 
schvaluje, dle předloženého návrhu hodnotící komise, pořadí nabídek a přiděluje veřejnou zakázku 
Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy 
Vary „Rekonstrukce učebny přírodopisu“ uchazeči MY DVA group a.s, se sídlem Osadní 1053/28, 
170 00 Praha 7, IČ: 29030684 s nabídkovou cenou 246.009,75,-- Kč včetně DPH. 
 

Usn. RM č. 465/14 
RM  souhlasí  s  posílením  investičního  fondu  Základní  školy  Josefa  Václava  Myslbeka a 
Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary převedením 46.010,00 Kč 
z rezervního fondu na základě § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Usn. RM č. 466/14 
RM souhlasí s úpravou investičního  plánu  Základní  školy  Josefa  Václava  Myslbeka a  Mateřské  
školy  Ostrov, Myslbekova  996, okres  Karlovy  Vary  pro  rok  2014  -  2015  a schvaluje navýšení 
ceny na „Rekonstrukci učebny přírodopisu“ v roce 2014 o částku 46.010,00 Kč, tj. celková cena 
investice nepřesáhne částku 246.010,00 Kč. 
 

Usn. RM č. 467/14 
RM souhlasí s úpravou odpisového plánu na rok 2014 dle předloženého návrhu. Nově se do 
odpisového plánu zařazuje „Modernizace učebny přírodopisu“ od 1.9.2014 s oprávkou ve výši 
6.628,00 Kč, kterou organizace uhradí z ostatních nákladů r. 2014. 
 

8. Mimořádné dotace z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních, volnočasových aktivit, 
sociálních služeb a zdravotnictví   
Usn. RM č. 468/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 98/2014: 
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Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru finančního o 372 tis. Kč u odvodu 
z výherních hracích přístrojů a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře 
starosty ve výši 372 tis. Kč na mimořádné příspěvky neziskovým organizacím na podporu 
sportovních, kulturních a volnočasových aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví.  
 
Usn. RM č. 469/14 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí mimořádných dotací z rozpočtu města na podporu 
sportovních, kulturních, volnočasových aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví takto:   
 
Organizace působící v oblasti sportu:  
TJ MDDM Ostrov (Běh 17. listopadu, celoroční činnost oddílů, účast 
jednotlivců  
a družstev v soutěžích) 

40.000,- 

Fotbalový klub Ostrov (činnost oddílu) 65.000,- 
SK Borek Ostrov (krajský přebor žáků, turnaj škol žáků, juniorská liga) 20.000,- 
TJ Ostrov (činnost oddílů) 40.000,- 
Sportovní krasobruslařský klub Ostrov (celoroční podpora dětí) 10.000,- 
Cykloteam Ostrov (celoroční podpora dětí) 20.000,- 
Hokejový klub Čerti (celoroční podpora dětí) 25.000,- 
Celkem 220.000,- 
            
Organizace působící v oblasti kultury, zdravotnictví a sociálních služeb a volnočasových aktivit: 
Svaz tělesně postižených v ČR o. s., místní organizace Ostrov (3x zájezd a 
činnost organizace) 

5.000,- 

Občanské sdružení Ostrůvek (volnočasové aktivity pro děti a rodiče) 10.000,- 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (sportovní, kulturní 
a společenské akce pro zrakově postižené) 

15.000,- 

Občanské sdružení zájmová skupina důchodců Ostrov (kulturní, 
společenská a ozdravná činnost seniorů) 

10.000,- 

Stáj Prima Horseland o. s. (krmení pro koně – dětské kroužky) 10.000,- 
Územní organizace Svazu diabetiků ČR Ostrov (ozdravné cvičení a 
plavání) 

20.000,- 

Eva Janáková (divadlo pro děti – doprava dětí z Ostrova do Moříčova) 0,- 
Celkem 70.000,- 
 
 
9. Veřejná zakázka MZ „Dodávka záložních napájecích zdrojů UPS“ – výběr dodavatele  
- bez usnesení 
 
 
10. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
10a. Rozpočtové opatření č. 61/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na nákup SW a 
tiskárny na pokladní systém na zimním stadionu 
Usn. RM č. 470/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 61/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 29.040,00 Kč na řádku 
opravy a údržba na zimním stadionu a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
majetkové správy ve výši 29.040,00 Kč na nákup SW a tiskárny na pokladní systém na zimním 
stadionu.  
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10b. Rozpočtové opatření č. 86/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na opravy a údržbu 
chodníků ve městě 
Usn. RM č. 471/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 86/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 400 tis. Kč na 
rekonstrukci komunikace a VO v ulici Šafaříkova, snížení výdajů o 1.000 tis. Kč na opravy a údržba 
vozovek ve městě a v přilehlých částech a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
majetkové správy o 1.400 tis. Kč na opravy a údržbu chodníků ve městě.  
 
10c. Rozpočtové opatření č. 87/2014 – OVS – účelová dotace ze státního rozpočtu na financování 
voleb do Evropského parlamentu  
Usn. RM č. 472/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 87/2014: 
Zařazení příjmů a výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 343.008,00 Kč z účelové dotace 
ze státního rozpočtu z všeobecné pokladní správy na přípravu a konání voleb do Evropského 
parlamentu pod ÚZ 98348. 
 
10d. Rozpočtové opatření č. 88/2014 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na provozní 
náklady objektu sauny 
Usn. RM č. 473/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 88/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 110 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a 
zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy ve výši 110 tis. Kč na 
provozní náklady objektu sauny. 
 
10e. Rozpočtové opatření č. 89/2014 – OVS – přijaté pojistné plnění od Pojišťovny Kooperativa  a. 
s. za škodu na vozidle Hyundai 
Usn. RM č. 474/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 89/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 5.599,00 Kč u oddělení vnitřní správy 
z přijatého pojistného plnění a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u oddělení vnitřní 
správy o 5.599,00 Kč na opravy a provoz aut. 
 
10f. Rozpočtové opatření č. 90/2014 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na zpracování 
projektových dokumentací k opravám v mateřských školách 
Usn. RM č. 475/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 90/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 150 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a 
zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 150 tis. Kč na 
zpracování projektových dokumentací k opravám v mateřských školách. 
 
10g. Rozpočtové opatření č. 92/2014 – ORÚP – přesun finančních prostředků na úhradu platebního 
výměru č. 37/2012 za projekt Historický Ostrov II na úrok z posečkané částky 
Usn. RM č. 476/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 92/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru rozvoje a územního plánování o 15.841,00 
Kč na architektonické a urbanistické stude, projekty EU, studie proveditelnosti a vlivu na ŽP a 
zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru rozvoje a územního plánování o 15.841,00 
Kč na úhradu platebního výměru č. 37/2012 za projekt Historický Ostrov II. na úrok z posečkané 
částky.  
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10h. Rozpočtové opatření č. 93/2014 – ODS – přesun finančních prostředků na nákup registračních 
skříní 
Usn. RM č. 477/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 93/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru dopravně správního o 20 tis. Kč na nákup 
el. čipových karet na MHD za účelem dalšího prodeje, snížení výdajů o 10 tis. Kč na výroční 
svatební obřady, snížení výdajů o 10 tis. Kč na desinfekci bytů po zemřelém, snížení výdajů o 10 
tis. Kč na znalecké posudky ve správním řízení a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u 
odboru dopravně správního  o 50 tis. Kč na nákup registračních skříní.  
 
10i. Rozpočtové opatření č. 94/2014 – OKS – zvýšení příjmů z odvodu výherních hracích přístrojů a 
zařazení výdajů na projekt celonárodní talentové soutěže Zlatý oříšek 
Usn. RM č. 478/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 94/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru finančního o 80 tis. Kč u odvodu 
z výherních hracích přístrojů a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře 
starosty ve výši 80 tis. Kč na projekt celonárodní talentové soutěže Zlatý oříšek.  
 
10j. Rozpočtové opatření č. 95/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na vybudování 
bezpečnostního tlačítka pro ochranu obsluhy v infocentru kláštera 
Usn. RM č. 479/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 95/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 16 tis. Kč na opravu a 
údržbu v areálu kláštera a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové 
správy ve výši 16 tis. Kč na vybudování bezpečnostního tlačítka pro ochranu obsluhy v infocentru 
kláštera. 
 
10k. Rozpočtové opatření č. 96/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na výměnu oken v MŠ 
Halasova 
Usn. RM č. 480/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 96/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 900 tis. Kč na 
rekonstrukci elektro v ZŠ J. V. Myslbeka  a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
majetkové správy o 900 tis. Kč na výměnu oken v MŠ Halasova. 
 
10l. Rozpočtové opatření č. 97/2014 – OMS – zvýšení příjmů u poplatku za užívání veřejného 
prostranství, zvýšení daňových příjmů a zvýšení výdajů  na rekonstrukci kuchyně v MŠ J. V. 
Myslbeka 
Usn. RM č. 481/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 97/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru finančního o 2 000 tis. Kč u poplatku za 
užívání veřejného prostranství, zvýšení příjmů o 60 tis. Kč u podílu na celostátním výnosu daně z 
příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - sdílená část, snížení výdajů 
v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 250 tis. Kč na opravu elektroinstalace a 
osvětlení v ZŠ Májová, snížení výdajů o 290 tis. Kč na opravu střešní krytiny na objektu ZUŠ č. p. 
1195 a zvýšení výdajů o 2.600 tis. Kč na rekonstrukci kuchyně v MŠ J. V. Myslbeka. 
 
10m. Rozpočtové opatření č. 99/2014 – OI – přesun finančních prostředků z FRR a zvýšení příjmů 
na investiční akce 
Usn. RM č. 482/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 99/2014, které obsahuje několik rozpočtových 
změn: 
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Usn. RM č. 483/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 99a/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 4 000 tis. Kč od Regionální rady na projekt 
Revitalizace lokality kopec a revitalizace vnitrobloku Horská – U Nemocnice, Borecká – Hlavní, 
zvýšení příjmů o 1 000 tis. Kč u podílu na celostátním výnosu daně z příjmů fyzických osob  
z kapitálových výnosů - vybíraná zvláštní sazbou a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 
u odboru investic o 5 000 tis. Kč na dotační projekt Naučná stezka Po starých cestách okolo 
Ostrova. 
   
Usn. RM č. 484/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 99b/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 100 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a 
zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic ve výši 100 tis. Kč na revizi 
plynárenského zařízení na průmyslové zóně. 
 
Usn. RM č. 485/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 99c/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 3 000 tis. Kč od Regionální rady na projekt 
Skatepark – plochy pro volnočasové aktivity, zařazení příjmů ve výši 3 500 tis. Kč z prodeje 
ostatního investičního majetku (redukční stanice plynu plynovod STL), zvýšení příjmů o 500 tis. Kč 
z podílu na celostátním výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 
požitků - sdílená část a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic o 7 000 tis. 
Kč na parkoviště zadní Lidická.  
 
Usn. RM č. 486/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 99d/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 850 tis. Kč u odboru investic na revitalizaci 
vnitrobloku Horská – U Nemocnice – Borecká – Hlavní a zařazení výdajů do rozpočtu města pro 
rok 2014 u odboru investic ve výši 850 tis. Kč na příjezdovou komunikaci k prodejně stavebnin. 
 
Usn. RM č. 487/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 99e/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 450 tis. Kč u odboru investic na revitalizaci 
vnitrobloku Horská – U Nemocnice – Borecká – Hlavní, zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 
2014 ve výši 2 510 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje, zvýšení příjmů o 40 tis. Kč z podílu 
na celostátním výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - 
sdílená část a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic o 3 000 tis. Kč na 
přebudování zámku na MěÚ Ostrov. 
 
Usn. RM č. 488/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 99f/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 400 tis. Kč z podílu na celostátním výnosu daně  
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - sdílená část a zvýšení výdajů  
v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic o 400 tis. Kč na pohledovou zeď – Od zámku 
k zámku Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce.  
 
10n. Rozpočtové opatření č. 100/2014 – OKS  – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury 
pro Městskou knihovnu na realizaci projektu Zpřístupnění elektronických zdrojů zrakově 
postiženým 
Usn. RM č. 489/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 100/2014: 



 10 

Zařazení příjmů a výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty ve výši 
17.000,00 Kč z účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury pro Městskou knihovnu na 
realizaci projektu Zpřístupnění elektronických zdrojů zrakově postiženým pod účelovým znakem 
34070. 
 
10o. Rozpočtové opatření č. 101/2014 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z Ministerstva 
kultury pro Městskou knihovnu Ostrov na projekt Rozšíření pokrytí Wi-Fi signálem 
Usn. RM č. 490/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 101/2014: 
Zařazení příjmů a výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 13 tis. Kč z účelové neinvestiční 
dotace z Ministerstva kultury z grantu „VISK 3“ pod účelovým znakem 34053 na projekt Rozšíření 
pokrytí Wi-Fi signálem. 
 
10p. Rozpočtové opatření č. 102/2014 – OKS – zařazení příjmů z vráceného transferu z roku 2013 a 
zařazení výdajů  na vstupní poplatek do členství v První krušnohorská o.p.s. 
Usn. RM č. 491/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 102/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty ve výši 10 tis. Kč 
z vráceného transferu z roku 2013 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
kanceláře starosty ve výši 10 tis. Kč na vstupní poplatek do členství v První krušnohorská o.p.s. 
 
10q. Rozpočtové opatření č. 103/2014 – OKS – zařazení příjmů a výdajů z dotace z MŠMT a ESF 
na projekt Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov 
Usn. RM č. 492/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 103/2014: 
Zařazení příjmů a výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty ve výši 
12.302.091,00 Kč z dotace z MŠMT a ESF na projekt Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP 
Ostrov. 
 
 
11. Řešení pohledávek k 30.4.2014 
- bez usnesení 
 
 
12. Žádost o prominutí penále z dluhu na nájmu 
Usn. RM č. 493/14 
RM schvaluje prominutí penále z prodlení plateb za nájemné v celkové výši 9 711,00 Kč což činí 
90% penále paní  Olze Giňové , bytem Odborů 620,36301 Ostrov s tím, že zbývajících 10%, tj.  
1 079,00 Kč zaplatí do 30. 6. 2014 
 
 
13. Strategický plán rozvoje města Ostrova – plnění a aktualizace - 2. čtení 
Usn. RM č. 494/14 
RM doporučuje ZM schválit vyhodnocení plnění projektů Strategického plánu rozvoje města 
Ostrova k 31.12.2013 dle předloženého návrhu a doporučuje souhlasit s předloženou aktualizací 
Strategického plánu rozvoje města Ostrova dle předloženého návrhu pro roky 2014 a následující. 
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14. Pronájmy 
14a. Pronájem části nebytového prostoru na st. p. č. 2095 (restaurace v objektu sauny) 
Usn. RM č. 495/14 
RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru na st. p. č. 2095 (restaurace v objektu sauny) 
v Ostrově, panu Jiřímu Navrátilovi, IČ: 468 79 200, bytem Luční 925/3, 363 01 Ostrov, za nájemné 
84 tis. Kč/rok, na dobu neurčitou, za účelem provozování hostinské činnosti.  
 
14b. Prodloužení Nájemní smlouvy reg. č. 296-94-10-24 společnosti SALUT Karlovy Vary, s. r. o. 
Usn. RM č. 496/14 
RM ruší své usnesení č. 394/14 ze dne 12. 5. 2014. 
 
Usn. RM č. 497/14 
RM schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy reg. č. 296-94-10-24 ze dne 21. 10. 1994 na pronájem 
části pozemku na p. p. č. 224/32, p. p. č. 224/33, p. p. č. 224/34 a dále st. p. č. 2824, st. p. č. 2825 a 
st. p. č. 2826, to vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, o celkové výměře 1836 m2, společnosti SALUT 
Karlovy Vary, s. r. o., se sídlem Gagarinova 22, 360 20 Karlovy Vary, a to na dobu určitou do 21. 
10. 2016, za nájemné 600.000,- Kč/rok.  
 

14c. Pronájem části p. p. č. 23/1  v k. ú. Vykmanov u Ostrova. 

Usn. RM č. 498/14 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 23/1 o výměře cca 326 m2  
v k. ú. Vykmanov u Ostrova, za cenu 2,37 Kč/m2/rok za zahradu a 7,- Kč/m2/rok za pozemky pod 
stavbami, s Jaroslavem Mertou, Vykmanov 17, 363 01 Ostrov, za účelem zahrádkářského využití. 
 
14d. Zřízení věcného břemene na p. p. č. 89/1, 93/1, 1434/2, 1434/32, 1434/46, 1434/70 a 1448/1 
v k. ú. Květnová – č. p. 55, kabel NN  
Usn. RM č. 499/14 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Květnová, č. p. 55 
IE-12-0004313 – kabel NN“, vymezujícího rozsah věcného břemene na p. p. č. 89/1, 93/1, 1434/2, 
1434/32, 1434/46, 1434/70 a 1448/1 v k. ú. Květnová 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 5 900,-- Kč plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné 
smlouvy. Náklady na zřízení věcného břemene, vypracování GP, včetně zaplacení náhrad 
povinnému, ponese oprávněný. 
 
14e. Pronájem části p. p. č. 224/340 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
- bez usnesení 
 
15. Směna části p.p.č. 2773/1 Města Ostrov za části p.p.č. 2773/5 a 2773/6 pí Hany Havlíček v k. ú. 
Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 500/14 
RM doporučuje ZM schválit směnu části p. p. č. 2773/1 oddělenou GP č. 1733-72/2014 jako p. p. č. 
2773/12 o výměře 785 m2 z vlastnictví Města Ostrov za části p. p. č. 2773/5 a 2773/6 oddělné jako 
p. p. č. 2773/11 o výměře 785 m2 z vlastnictví pí Hany Havlíček, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, bez 
vzájemného vyrovnání ceny směňovaných pozemků. Veškeré náklady spojené se směnou, mimo 
nákladů za vypracování směnné smlouvy, které uhradí pí Hana Havlíček, uhradí Město Ostrov. 
Každý z účastníků směny pak uhradí příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí.  
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16. Informace o projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území 
správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ 
Usn. RM č. 501/14 
RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci o projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní 
spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“.  
 
 
17. Program ZM konaného dne 18.06.2014 
Usn. RM č. 502/14 
RM schvaluje program ZM konaného dne 18.06.2014 v tomto znění: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Rozpočtová opatření - OF 
3. Částečné prominutí poplatků z prodlení za neuhrazené nájemné za užívání bytu - OF 
4. Informace o projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci 

území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ – Mgr. Hanzl 

5. Strategický plán rozvoje města Ostrova – plnění a aktualizace - ORÚP 
6. Mimořádné dotace z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních, volnočasových 

aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví  - OKS 

7. Stanovení počtu členů ZM pro volební období 2014 – 2018 – ODS 
8. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1550 včetně st. p. č. 1550 v k. ú. Ostrov nad Ohří od pí 

Anny Křížové - OMS    
9. Směna části p. p. č. 2773/1 Města Ostrov za části p. p. č. 2773/5 a 2773/6 pí Hany Havlíček 

v k. ú. Ostrov nad Ohří - OMS 
10. Prodej p. p. č. 49/1 v k. ú. Mořičov - OMS 
11. Prodej části p. p. č. 2078/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří - OMS 
12. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 

 
 
18. Informace starosty 
18a. Dodatek k mandátní smlouvě - rozšíření správy majetku o objekt "SAUNY" 
- bez usnesení 
 
18b. Zrušení usnesení RM č. 311/14 ze dne 14. 4. 2014 
Usn. RM č. 503/14 
RM ruší své usnesení č. 311/14 ze dne 14. 4. 2014, kterým schválila pronájem nebytového prostoru 
na č.p. 46, Staré náměstí v Ostrově, společnosti MH PRINT CZ, s.r.o., IČ: 281 17 051, se sídlem 
Dr. Bureše 1186/3, 370 02 České Budějovice, a to z důvodu nečinnosti k uzavření nájemní smlouvy.  
 
18c. Valná hromada společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. schválení hospodářského výsledku za rok 
2013, schválení zakladatelské smlouvy, stanov, smlouvy o výkonu funkce jednatele a VOP a 
výsledky hospodaření za 1.Q 2014 
Valná hromada byla přerušena  
 
18d. Žádost o dar k připravovanému filmu Za oponou noci – informace 
- bez usnesení 
 
 
 
           Milan Matějka             Bc. Pavel Čekan 
           místostarosta                     starosta           


