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Město Ostrov  
Usnesení 

ze 3. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 20. ledna 2014 od 12:30 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. Mimořádná přidělení bytů 
3. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
4. Žádost o prodloužení termínu kolaudace při použití dotace města na podporu bytové výstavby 
5. Rozpočtová opatření 
6. Rekonstrukce zámku Ostrov - schválení Dodatečných stavebních prací v rozsahu ZL č. 59 - 62, 

uplatněné Veřejnou zakázkou v režimu JŘBU – Dodatkem č. 10 – OI – na stůl 
7. Smluvní úhrady za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a    

odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2014 v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, § 17 odst. 5) 

8. VZ - Revitalizace lokality „Kopec“ na městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití, 
Lidická ulice, Ostrov  -  zadávací podmínky, stanovení komise pro otevírání obálek a hodnotící 
komise  

9. Informace starosty 
10. Zprávy z komisí 
 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 34/14 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2011 pod 
č. 807/11, z roku 2013 pod č. 308/13, 394/13, 557/13, 669/13, 714/13, 715/13, 824/13, 972/13, 
989/13, 1034/13 až 1037/13 a z roku 2014 pod č. 1/14, 4/14 až 12/14, 18/14, 24/14 až 28/14 a 
31/14. 
 
 
2.Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č. 35/14 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově těmto žadatelům: Lucie Žigová, Jan Kišš, 
Andrea Filová. 
 
Usn. RM č. 36/14 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu na  čp. 618 Hornická ul. v Ostrově pí Lenkce Didové. 
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Usn. RM č. 37/14 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu na  čp. 618 Hornická ul. v Ostrově pí Kristině Filové. 
 
Usn. RM č. 38/14 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+0 v původní čp. 1377 na Jáchymovské 
ul. v Ostrově pí Monice Šandorové. 
 
Usn. RM č. 39/14 
RM  ruší usn. RM č. 724/13  ze dne 7. 10. 2013. 
 
Usn. RM č. 40/14 
RM nesouhlasí s přednostním přidělením bytu v DPS v Ostrově pí Heleně Halové. 
 
Usn. RM č. 41/14 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na přidělování bytů, kde je stanoveno nejvyšší nájemné, které 
je v místě a čase obvyklé – dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 42/14 
RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na přidělování bytů, kde je stanoveno nejvyšší nájemné, 
které je v místě a čase obvyklé o tyto žadatele: Růžena Tokárová, Pavel Weithaler a Jana 
Weithalerová, Vlasta Havrilová, Robert Grondzár, Jarmila Gloserová ml., Katarína a Josef 
Pavlenkovi , Imrich a Terezie Horvátovi, Jarmila Gloserová st., Hana Bratršovská,  Emília Pompová 
a Alžběta Pompová, Blanka Búthová, Lucie Bajgerová a Josef Horváth, Blažena Jakubíková a Ignác 
Šandor, Nataša Ferková a Jiří Bílý, Zuzana Gáborová, Iveta Pastorová a Dezider Pastor, Karel Šídlo 
a Veronika Nováková, Lucie Balogová a Jozef Šandor, Ondrej Gajdosik. 
 
Usn. RM č. 43/14 
RM nesouhlasí s přednostním přidělením bytu 2+1 v Ostrově manželům Janě a Vladimíru 
Bělohradských. 
 
Usn. RM č. 44/14 
RM souhlasí s přednostním přidělením bytu 2+1 v Ostrově žadateli: Erik Hamer. 
 
Usn. RM č. 45/14 
RM souhlasí s přednostním přidělením bytu 2+1 v Ostrově žadateli: Karel Střelec. 
 
 
3.Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
- bez usnesení 
 
 
4. Žádost o prodloužení termínu kolaudace při použití dotace města na podporu bytové výstavby 
Usn. RM č. 46/14 
RM schvaluje manželům Ing. Miroslavu Puškášovi a Hedvice Puškášové prodloužení lhůty pro 
splnění podmínky dle bodu III. b) Smlouvy o podmíněné návratné dotaci na koupi pozemku pro 
výstavbu rodinného domu reg. č. 037-09-02-23 ze dne 9. 2. 2009 do 31. 12. 2015.   
 
Usn. RM č. 47/14 
RM schvaluje manželům Pavlu Žemličkovi a Miroslavě Žemličkové prodloužení lhůty pro splnění 
podmínky dle bodu III. b) Smlouvy o podmíněné návratné dotaci na koupi pozemku pro výstavbu 
rodinného domu reg. č. 026-09-02-11 ze dne 11. 2. 2009 do 31. 12. 2015.  
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5. Rozpočtové opatření č. 6/2014 – OI – přesun finančních prostředků v rámci projektu rekonstrukce 
zámku Ostrov 
Usn. RM č. 48/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic o 12.340 tis. Kč na přebudování 
zámku – 2. a 3. etapa, zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic ve výši 
1.340 tis. Kč na 1. etapu projektu – Zámek, Silberstrasse – Stříbrná stezka, zařazují se výdaje ve 
výši 1.550 tis. Kč na 4. etapu projektu Zámek – Dvorana a zařazují se výdaje ve výši 9.450 tis. Kč 
na nákup zařizovacích předmětů v rámci přebudování zámku na MěÚ.  
 
5a. Rozpočtové opatření č. 7/2014 – ORÚP – navýšení příjmů z DPH a zařazení výdajů na úhradu 
platebního výměru č. 37/2012 za projekt Historický Ostrov II 
Usn. RM č. 49/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru finančního o 192.206,00 Kč u výnosu daně 
z přidané hodnoty a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru rozvoje a územního 
plánování ve výši 192.206,00 Kč na úhradu platebního výměru č. 37/2012 za projekt Historický 
Ostrov II. 
 
 
6.Rekonstrukce zámku Ostrov - schválení Dodatečných stavebních prací v rozsahu ZL č. 59 - 62, 
uplatněné Veřejnou zakázkou v režimu JŘBU – Dodatkem č. 10 – OI 
Usn. RM č. 50/14 
RM schvaluje zadání veřejné zakázky v rámci projektu „Rekonstrukce zámku Ostrov“ v režimu     
JŘBU na Dodatečné stavební práce v rozsahu Zadávacích listů - ZL č. 59 – 64.  
 
Usn. RM č. 51/14 
RM schvaluje dodatečné stavební práce pro projekt „Rekonstrukce zámku Ostrov“, uplatněné 
veřejnou zakázkou v režimu JŘBU na Dodatečné stavební práce v rozsahu zadávacích listů - ZL č. 
59 – 64, pro zhotovitele základní zakázky -  JURICA a.s,  celkové navýšení zakázky je v hodnotě 
171 833,30 - Kč,  vč. 21% DPH. Tyto dodatečné stavební práce smluvně zajistit uzavřením Dodatku 
č.10 k základní SOD. 

 
 
7. Smluvní úhrady za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů od 1. 1. 2014 v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
§ 17odst. 5) 
Usn. RM č. 52/14 
RM bere na vědomí, že se pro rok 2014 výše smluvní úhrady za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro uživatele tohoto 
systému nemění. 
 
 
8.VZ - Revitalizace lokality „Kopec“na městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití, 
Lidická ulice, Ostrov  -  zadávací podmínky, stanovení komise pro otevírání obálek a hodnotící 
komise  
- neprojednáno 
 
 
9.Informace starosty 
- bez usnesení 
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10.Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
Milan Matějka             Bc. Pavel Čekan 
 místostarosta                             starosta          
             


