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  Město Ostrov  
Usnesení 

ze 34. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 24. listopadu 2014 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Milan Matějka, Pavlína 

Lišková 
Omluven:        
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Jana Škutová 
  
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Nesouhlas s umístěním sídla podnikatelských subjektů na adrese sídla ohlašovny, Městského 

úřadu Ostrov 
3. Veřejná zakázka malého rozsahu "Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová integrace TC 

ORP Ostrov  
4. VZ - Realizace úspor energií – Lidická 1036, Ostrov - schválení zadávací dokumentace, 

hodnotící komise  
5. Vyhlášení výsledku - VZMR na zhotovitele stavby, Rekonstrukce kaple Sv. Anny a kaple 

Sv. Floriána   
6. Pověření členů zastupitelstva funkcí oddávajících 
7. Jmenování komisí Rady města Ostrov   
8. Jmenování  výborů Zastupitelstva města Ostrov 
9. Odměny ředitelům příspěvkových organizací města za plnění mimořádných pracovních 

úkolů ve 2. pololetí 2014  - v písemné podobě 
10. Úprava platů ředitelům příspěvkových organizací města dle platné legislativy - v písemné 

podobě 
11. Souhlas s přijetím daru pro mateřské školy  
12. Změny a přesuny prostředků závazných ukazatelů u MDDM Ostrov  
13. Žádost ZŠ Májová o souhlas s čerpáním z rezervního fondu, změny a přesuny prostředků 

závazných ukazatelů 
14. Žádost Městské knihovny Ostrov o souhlas s podáním žádostí o dotace  
15. Žádost ZŠ Masarykova o změnu "Plánu nákupu investic pro rok 2014-2015" a zajištění 

financování výstavby zahradního altánu v exteriéru školního atria  
16. Žádost ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ o souhlas s čerpáním z rezervního fondu  – bod byl 

vyřazen z projednávání 
17. Řešení pohledávek /stav k 31.10.2014/ 
18. Rozpočtová opatření /do ZM/ a přesuny v rozpisu rozpočtu  
19. Rozpočtový výhled na léta 2016 – 2017  
20. Návrh rozpočtu města na rok 2015 3. čtení  
21. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2015  
22. Finanční podpora změny způsobu vytápění pro rok 2015  
23. Finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav bytových domů 

ve městě Ostrov pro rok   2015  
24. Mimořádná přidělení bytů  
25. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů  
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26. Příspěvek na provoz Domova pro seniory Květinka 
27. PRONÁJMY  

a) Pronájem části p. p. č. 73/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce části p. p. č. 224/340 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
c) Pronájem nebytového prostoru v I. NP na č. p. 795, ulice Hlavní třída 
d) Pronájem nebytového prostoru na č. p. 175, ulice Jáchymovská 
e) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 1009 v k. ú. Ostrov nad Ohří – kabel 

NN    
f) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části p. p. č. 1298/4 v k. ú. Hroznětín – 

kolem chaty Merenus 
28. PRODEJE  

a) Prodej části p. p. č. 332/1 a 333/1 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 
29. VZ - Realizace úspor energie – MŠ Masarykova, Ostrov - návrh zadávací dokumentace     
      včetně obchodních podmínek, schválení složení hodnotící komise 
30. VZ - Realizace úspor energie – MŠ Myslbekova, Ostrov - návrh zadávací dokumentace          
      včetně obchodních podmínek, schválení složení hodnotící komise  
31. Zabezpečení schůdnosti a sjízdnosti komunikací Města Ostrova v zimním období -     
      nařízení města a plán zimní údržby – bod byl vyřazen z projednávání 
32. Schválení smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na    
      projekty "Realizace úspor energie - ZŠ Májová - Ostrov" a "Realizace úspor energie - MŠ    
      Palackého 1045 - Ostrov"  
33. Schválení účasti v Programu prevence kriminality na rok 2015 a pověření starosty města     
      podáním žádosti o účelovou dotaci v dílčích projektech  
34. Odměny neuvolněných zastupitelů  
35. Program jednání ZM dne 10.12.2014  
36. Jednací řád ZM 
37. Informace starosty 
38. Zprávy z komisí 
 
Účast: 
Vedoucí ŽÚ k bodu 2 
Vedoucí OVS k bodu 3 
Vedoucí OI k bodům 4 až 5 
Vedoucí OKS k bodům 6 až 16 
Vedoucí OF k bodům 17 až 23 
Vedoucí OSVZ k bodům 24 až 26 
Vedoucí OMS k bodům 27 až 31 
Vedoucí ORÚP k bodu 32 
Velitel MP k bodu 33 
TAJ k bodu 34 až 36 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 1029/14 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2013 pod 
č. 378/13 až 381/13, 852/13 a z roku 2014 pod č. 563/14, 564/14, 620/14, 799/14 až 802/14, 806/14 
až 809/14, 858/14, 874/14, 881/14, 884/14, 886/14, 907/14, 912/14, 941/14, 951/14, 954/14, 956/14 
až 959/14, 961/14, 963/14, 965/14, 968/14 až 972/14, 976/14, 980/14, 981/14, 993/14, 1001/14 až 
1005/14, 1014/14, 1018/14 a 1027/14. 
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2. Nesouhlas s umístěním sídla podnikatelských subjektů na adrese sídla ohlašovny  Městského  
úřadu Ostrov  

Usn. RM č. 1030/14 
RM rozhodla nevydávat souhlas města s umístěním sídla na adrese sídla ohlašovny, Městského 
úřadu Ostrov fyzické osobě-podnikateli, nebo fyzické osobě hodlající podnikat a mající bydliště na 
adrese Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov.   
 
 
3.Veřejná zakázka MR „Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová integrace TC ORP Ostrov“ – 
výběr dodavatele  
Usn. RM č. 1031/14 
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová 
integrace TC ORP Ostrov“ část A: „Dodávka SW - technologie SIEM, technologie IDM, řešení 
zrychlení zálohování včetně základní instalace“ firmě DATRON, a.s., Vachkova 3008, 47001 Česká 
Lípa, IČ 43227520 za nabídkovou cenu 1 026 828,- Kč včetně DPH. 
 
Usn. RM č. 1032/14 
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová 
integrace TC ORP Ostrov“ část B: „Dodávka HW - server pro SIEM, HW Cluster Firewall, včetně 
základní instalace“ firmě UNITEC CS, a. s., Černokostelecká 24, 100 00 Praha 10, IČ 17047641 
za nabídkovou cenu 333 113,- Kč včetně DPH. 
 
 
4.VZ - Realizace úspor energií – Lidická 1036, Ostrov - schválení zadávací dokumentace, hodnotící  
komise 
Usn. RM č. 1033/14 
RM schvaluje pro projekt „Realizace úspor energií – Lidická 1036, Ostrov“ zadávací řízení na 
dodavatele stavby formou zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní veřejnou zakázku, 
schvaluje zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu. Kritériem pro hodnocení nabídek bude 
nejnižší nabídková cena. 
 
 
Usn. RM č. 1034/14 
RM schvaluje seznam oslovených dodavatelů dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 1035/14 
RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede 
otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a posouzení a hodnocení nabídek. 
 
 
 
5.Vyhlášení výsledku - VZMR na zhotovitele stavby, Rekonstrukce kaple Sv. Anny a kaple Sv. 
Floriána  
Usn. RM č. 1036/14 
RM vyhlašuje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby 
„REKONSTRUKCE KAPLE SV. ANNY a KAPLE SV. FLORIÁNA“ – stavební a restaurátorské 
práce uchazeče s nabídkou číslo 2 - BOLIT M s. r. o., se sídlem Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1,  
IČ: 26347741, s nabídkovou cenou 1 444 444,44 Kč bez DPH ( cena s DPH 1 747 777,77 Kč) jako 
nejvýhodnějšího pro zadavatele. Následně schvaluje předložené pořadí hodnocených nabídek.   
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6.Pověření členů zastupitelstva funkcí oddávajících 
Usn. RM č. 1037/14 
Rada města ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pověřuje funkcí oddávajících tyto  
členy zastupitelstva pana: MUDr. Oldřicha Vastla, Ing. Jitku Samákovou, Ing. Jana Bureše, Pavlínu 
Liškovou, Ing. Františka Macháně a Ilonu Leupold. 
 
 
7.Jmenování komisí Rady města Ostrov   
Usn. RM č. 1038/14 
RM na základě § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, ruší stávající komise rady a zřizuje níže uvedené komise rady včetně členů dle 
předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 1039/14 
RM potvrzuje stávající složení likvidační komise, náhradové komise a komise povodňové. 
 
Usn. RM č. 1040/14 
RM potvrzuje stávající Jednací řád komisí ze dne 8. ledna 2003. 
 
 
8.Jmenování  výborů Zastupitelstva města Ostrov 
Usn. RM č. 1041/14 
RM doporučuje ZM na základě § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zrušit stávající výbory Zastupitelstva města Ostrov a zřídit nové výbory  
Zastupitelstva města Ostrov včetně volby předsedů. 
 
Usn. RM č. 1042/14 
RM doporučuje ZM schválit pro další volební období (2014 – 2018) Volební a Jednací řád výborů 
Zastupitelstva města Ostrov v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 1043/14 
RM doporučuje ZM schválit sedm členů kontrolního výboru a sedm členů finančního výboru.  
 
Usn. RM č. 1044/14 
RM doporučuje ZM schválit kontrolní výbor ve složení: Ing. Jitka Samáková, Mgr. Petr Šindelář, 
LL.M., JUDr. Dominik Kříž, Ph.D., Pavlína Lišková, Ing. Joža Lokajíček, JUDr. Petr Orct, Ing. 
František Macháň. 
 
Usn. RM č. 1045/14 
RM doporučuje ZM schválit finanční výbor ve složení: Milan Matějka, Petr Novotný, Dagmar 
Baslová, Ing. Jan Bureš, Ing. Petr Nedvěd, Ing. Marek Poledníček, Zdeněk Mareš. 
 
 
9.Odměny ředitelům příspěvkových organizací města za plnění mimořádných pracovních úkolů ve 
2. pololetí 2014  
Usn. RM č. 1046/14 
RM schvaluje odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací města za plnění 
mimořádných pracovních úkolů ve 2. pololetí 2014 dle předloženého návrhu. 
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10.Úprava platů ředitelům příspěvkových organizací města dle platné legislativy  
Usn. RM č. 1047/14 
RM bere na vědomí zákonnou úpravu tarifních platů u ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací 
na základě nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 
s účinností od 1. 11. 2014 – dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 1048/14 
RM schvaluje úpravu příplatků za vedení J. Mikešové, L. Dienesové, Mgr. Š. Gabrielové,  H. 
Patočkové, Mgr. H. Harzerovi, Mgr. R. Radoňovi, Mgr. M. Fousovi, Mgr. I. Konývkové,  Mgr. I. 
Matoušovi, Ing. K. Teturovi a Mgr. Leitnerové – dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 1049/14 
RM schvaluje úpravu osobních příplatků J. Mikešové, L. Dienesové, Mgr. Š. Gabrielové a H. 
Patočkové – dle předloženého návrhu. 
 
 
11.Souhlas s přijetím daru pro mateřské školy 
Usn. RM č. 1050/14 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 20.000,-- Kč od Ostrovské 
teplárenské, a. s., se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 36301, IČ: 497 90 498 pro Mateřskou 
školu Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary, na úhradu nákladů na tělovýchovné akce pro děti 
v mateřské škole. 
 
Usn. RM č. 1051/14 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 20.000,-- Kč od Ostrovské 
teplárenské, a. s., se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 36301, IČ: 497 90 498 pro Mateřskou 
školu Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary, na úhradu nákladů na tělovýchovné akce pro 
děti v mateřské škole. 
 
Usn. RM č. 1052/14 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 20.000,-- Kč od Ostrovské 
teplárenské, a. s., se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 36301, IČ: 497 90 498 pro Mateřskou 
školu Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary, na úhradu nákladů na tělovýchovné akce pro 
děti v mateřské škole. 
 
Usn. RM č. 1053/14 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 20.000,-- Kč od Ostrovské 
teplárenské, a. s., se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 36301, IČ: 497 90 498 pro Základní 
školu Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, 
na úhradu nákladů na tělovýchovné akce pro děti v mateřské škole. 
 
Usn. RM č. 1054/14 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 20.000,-- Kč od Ostrovské 
teplárenské, a. s., se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 36301, IČ: 497 90 498 pro Mateřskou 
školu Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, na úhradu nákladů na tělovýchovné akce pro 
děti v mateřské škole. 
 
 
12.Změny a přesuny prostředků závazných ukazatelů u MDDM Ostrov 
Usn. RM č. 1055/14 
RM schvaluje změny závazných ukazatelů PO č. 4a/2014: 
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Zvyšují se výnosy ve výkazu zisků a ztrát u Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, 
okres Karlovy Vary o 100.000,-- Kč na řádku poplatky od rodičů a zvyšují se náklady ve výkazu 
zisku a ztrát u Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary pro rok 
2014 o 100.000,-- Kč na řádku ostatní náklady. 
 
Usn. RM č. 1056/14 
RM schvaluje změny závazných ukazatelů PO č. 4b/2014: 
Zvyšují se výnosy ve výkazu zisků a ztrát u Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, 
okres Karlovy Vary o 2.000,-- Kč na řádku poplatky od rodičů MDDM - EKOCENTRUM a zvyšují 
se náklady ve výkazu zisku a ztrát u Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres 
Karlovy Vary pro rok 2014 o 2.000,-- Kč na řádku ostatní náklady MDDM - EKOCENTRUM. 
 
 
13.Žádost ZŠ Májová o souhlas s čerpáním z rezervního fondu, změny a přesuny prostředků 
závazných ukazatelů 
Usn. RM č. 1057/14 
RM schvaluje změny závazných ukazatelů PO č. 5/2014: 
Snižují se náklady ve výkazu zisků a ztrát u Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy 
Vary pro rok 2014 o 220.000,-- Kč na řádku Energie – pára, ohřev a zvyšují se náklady ve výkazu 
zisku a ztrát u Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary pro rok 2014 o 220.000,-- 
Kč  na řádku Ostatní náklady. 
 
Usn. RM č. 1058/14 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy 
Vary na uplatnění daňové úspory za roky 2011, 2012 a 2013 v maximální výši 20.000,-- Kč 
k využití dle návrhu. 
 
 
14.Žádost Městské knihovny Ostrov o souhlas s podáním žádostí o dotace 
Usn. RM č. 1059/14 
RM dává Městské knihovně Ostrov, příspěvkové organizaci souhlas s podáním žádostí  
o poskytnutí dotací na projekty „Modernizace učebny a infrastruktury počítačové sítě, „Sjednocení 
lokální báze autorit - V. etapa“ a Knihovna 21. století“ s názvy projektů:“ Tématické kufříky a 
„Učíme se hrou“ z rozpočtu Ministerstva kultury ČR dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 1060/14 
RM souhlasí v případě přiznání dotací se zapojením rezervního fondu Městské knihovny Ostrov, 
příspěvkové organizace do výše 71.000,-- Kč, která odpovídá spoluúčasti ve 4 dotačních řízení 
vypsaných Ministerstvem kultury ČR týkajících se projektů: Modernizace učebny a infrastruktury 
počítačové sítě, Sjednocení lokální báze autorit - V. etapa, Tématické kufříky a Učíme se hrou. 
 
 
15.Žádost ZŠ Masarykova o změnu "Plánu nákupu investic pro rok 2014-2015" a zajištění 
financování výstavby zahradního altánu v exteriéru školního atria 
Usn. RM č. 1061/14 
RM souhlasí se změnou investičního plánu na roky 2014/2015 Základní školy Ostrov, Masarykova 
1289, okres Karlovy Vary. Původně plánovaná investice ve výši 200.000,-- Kč pro rok 2014 nebude 
realizována.  Nově se plánuje výstavba zahradního altánu v exteriéru školního atria, který bude 
realizován odborem majetkové správy města Ostrov. Plán investic na rok 2015 zůstává beze změny. 
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Usn. RM č. 1062/14 
RM ukládá provést odvod částky 200.000,00 Kč z investičního fondu Základní školy Ostrov, 
Masarykova 1289, okres Karlovy Vary do rozpočtu města dle § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Usn. RM č. 1063/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 223/2014 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kancelář starosty ve výši 200.000,00 Kč 
z nařízeného odvodu z investičního fondu Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy 
Vary a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy ve výši 
200.000,00 Kč na výstavbu zahradního altánu v exteriéru školního atria Základní školy Ostrov, 
Masarykova 1289, okres Karlovy Vary. 
 
 
16. bod vyloučen z projednávání 
 
 
17. Řešení pohledávek /stav k 31.10.2014/ 
- bez usnesení 
 
 
18. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
18a. Přesun v rozpisu rozpočtu č. 14/2014 – OKS – přesun finančních prostředků v rámci sociálního 
fondu zaměstnanců  
Usn. RM č. 1064/14 
RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 14/2014: 
Snížení a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2014 o 33 tis. Kč u odboru kanceláře 
starosty správy v rámci aktuálního čerpání v rámci sociálního fondu zaměstnanců. 
 
18b. Přesun v rozpisu rozpočtu č. 15/2014 – OKS – přesun finančních prostředků v rámci sociálního 
fondu zaměstnanců  
Usn. RM č. 1065/14 
RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 15/2014: 
Snížení a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2014 o 31 tis. Kč u odboru kanceláře 
starosty správy v rámci aktuálního čerpání v rámci sociálního fondu zaměstnanců. 
 
18c. Přesun v rozpisu rozpočtu č. 16/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na zpracování 
projektové dokumentace na opravu hřbitovní zdi 
Usn. RM č. 1066/14 
RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 16/2014: 
Snížení a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2014 o 32 tis. Kč u odboru  majetkové 
správy v rámci odvětvového třídění u pohřebnictví. 
 
18d. Přesun v rozpisu rozpočtu č. 17/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na oplocení 
areálu koupaliště 
Usn. RM č. 1067/14 
RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 17/2014: 
Snížení a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2014 o 100 tis. Kč u odboru majetkové 
správy v rámci odvětvového třídění sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště. 
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18e. Rozpočtové opatření č. 204/2014 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z Úřadu práce na 
vytvoření pracovních příležitostí na odbornou praxi 
Usn. RM č. 1068/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 204/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 24.967,00 Kč z účelového příspěvku 
z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí na odbornou praxi pod účelovým znakem 13234 
a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 24.967,00 Kč na mzdové náklady na 
zaměstnance, včetně pojistného a náhrady platu v době nemoci pod účelovým znakem 13234. 
 
18f. Rozpočtové opatření č. 205/2014 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z Úřadu práce na 
vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce 
Usn. RM č. 1069/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 205/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 30.644,00 Kč z účelového příspěvku 
z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce pod účelovým 
znakem 13234 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 30.644,00 Kč na mzdové 
náklady na zaměstnance, včetně pojistného a náhrady platu v době nemoci pod účelovým znakem 
13234. 
 
18g. Rozpočtové opatření č. 206/2014 – OKS – přesun finančních prostředků na finanční dary pro 
sportovce do 18-ti let věku a na pohoštění 
Usn. RM č. 1070/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 206/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 2 tis. Kč u odboru kanceláře starosty na ozvučení 
sálu z přenosu ZM, snížení výdajů o 10 tis. Kč na pohoštění a občerstvení zahraničních partnerů, 
snížení výdajů o 10 tis. Kč na intenzifikaci partnerských kontaktů s města Rastatt a Wunsiedel, 
zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty o 2 tis. Kč na finanční 
dar obyvatelstvu – reprezentace města a zvýšení výdajů o 20 tis. Kč na občerstvení komisí města a 
návštěv odborů.  
 
18h. Rozpočtové opatření č. 207/2014 – OMS – přijaté pojistné plnění za poškození skleněné 
výplně v čp. 712, za poškození zvonkového tabla v č. p. 1365, za odcizení parapetů z č. p. 997 a za 
zničení zasklení výlohy v ulici Klínovecká 
Usn. RM č. 1071/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 207/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 55.575,00 Kč u odboru majetkové správy 
z přijatého pojistného plnění, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové 
správy o 8.131,00 Kč na opravy v nebytových prostorech, zvýšení výdajů o 39.991,00 Kč na opravy 
elektroinstalací v bytech, zvýšení výdajů o 7.025,00 Kč na opravy v ZŠ Májová Ostrov a zvýšení 
výdajů u oddělení vnitřní správy o 428,00 Kč na opravy MěÚ.  
 
18i. Rozpočtové opatření č. 208/2014 – OI – přesun finančních prostředků na rekonstrukci objektu 
čp. 1202 U Nemocnice – rozšíření kapacity pro seniory 
Usn. RM č. 1072/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 208/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 145 tis. Kč u odboru investic na parkoviště za 
Policií ČR a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic o 145 tis. Kč na 
rekonstrukci objektu č. p. 1202 U Nemocnice – rozšíření kapacity pro seniory 
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18j. Rozpočtové opatření č. 209/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na údržbu zeleně a 
úklid listí 
Usn. RM č. 1073/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 209/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 25 tis. Kč u odboru majetkové správy na opravy a 
obnovu mobiliáře, snížení výdajů o 75 tis. Kč na opravy stanovišť na separovaný odpad, snížení 
výdajů o 100 tis. Kč na pojištění majetku města a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u 
odboru majetkové správy o 200 tis. Kč na sekání trávy, údržbu zeleně, zimní probírky a prořezávky 
a pletí. 
 
18k. Rozpočtové opatření č. 210/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na doplnění výkladců 
na staré radnici 
Usn. RM č. 1074/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 210/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 250 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
rekonstrukci kuchyně v MŠ J. V. Myslbeka a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u 
odboru majetkové správy ve výši 250 tis. Kč na doplnění výkladů na staré radnici. 
 
18l. Rozpočtové opatření č. 211/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na oplocení zahrady 
v MŠ J. V. Myslbeka 
Usn. RM č. 1075/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 211/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 145 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
rekonstrukci kuchyně v MŠ J. V. Myslbeka a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u 
odboru majetkové správy ve výši 145 tis. Kč na oplocení zahrady v MŠ J. V. Myslbeka. 
 
18m. Rozpočtové opatření č. 212/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na opravu oplocení a 
mobiliáře v areálu skateparku 
Usn. RM č. 1076/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 212/2014 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 15 tis. Kč u odboru majetkové správy na demontáž 
zídek okolo stanovišť nádob na komunální odpad a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u 
odboru majetkové správy o 15 tis. Kč na opravu oplocení a mobiliáře v areálu skateparku. 
 
18n. Rozpočtové opatření č. 213/2014 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z Úřadu práce na 
vytvoření pracovních příležitostí na odbornou praxi 
Usn. RM č. 1077/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 213/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 20.100,00 Kč z účelového příspěvku 
z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí na odbornou praxi pod účelovým znakem 13234 
a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 20.100,00 Kč na mzdové náklady na 
zaměstnance, včetně pojistného a náhrady platu v době nemoci pod účelovým znakem 13234. 
 
18o. Rozpočtové opatření č. 214/2014 – OKS – přesun finančních prostředků na nafocení virtuální 
procházky metodou Google Street View 
Usn. RM č. 1078/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 214/2014 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 20 tis. Kč u odboru kanceláře starosty u 
neinvestičního příspěvku pro OS Ostrůvek na dotační projekt Aktivity napříč generacemi, snížení 
výdajů o 7 tis. Kč na intenzifikaci partnerských kontaktů s městy Rastatt a Wunsiedel a zvýšení 
výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty o 27 tis. Kč na nafocení virtuální 
procházky metodou Google Street View. 
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18p. Rozpočtové opatření č. 215/2014 – OŽP - zařazení neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 
životního prostředí na výdaje v rámci Programu péče o krajinu  
Usn. RM č. 1079/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 215/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 122.438,00 Kč z účelové neinvestiční 
dotace z Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu pod účelovým znakem 
15091 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 122.438,00 Kč na základní údržbu 
chráněných území a památných stromů pod účelovým znakem 15091. 
 
18q. Rozpočtové opatření č. 216/2014 – OSVZ – zařazení příjmů a výdajů z dotace z MPSV na 
projekt podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany ORP Ostrov 
Usn. RM č. 1080/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 216/2014: 
Zařazení příjmů a výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru sociálně právní ochrany dětí ve 
výši 220.539,74 Kč z dotace z MPSV na projekt podpora standardizace orgánu sociálně právní 
ochrany ORP Ostrov. 
 
18r. Rozpočtové opatření č. 217/2014 – ORÚP – zařazení příjmů z projektu Zařízení a infrastruktura 
cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří – 2. etapa a přeposlání  partnerům 
Usn. RM č. 1081/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 217/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru rozvoje a územního plánování ve výši 
1.043.963,43 Kč z projektu Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního 
Krušnohoří – 2. etapa, prostředky EU a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
rozvoje a územního plánování ve výši 1.043.963,43 Kč pro projektové  partnery u projektu Zařízení 
a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří – 2. etapa, prostředky EU. 
 
18s. Rozpočtové opatření č. 218/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na zařizovací 
předměty do kuchyně v MŠ J. V. Myslbeka 
Usn. RM č. 1082/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 218/2014 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 1.182 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
rekonstrukci kuchyně MŠ J. V. Myslbeka a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u 
odboru majetkové správy ve výši 1.182 tis. Kč na zařizovací předměty do kuchyně v MŠ J. V. 
Myslbeka. 
 
18t. Rozpočtové opatření č. 219/2014 – OKS – zařazení příspěvku od Svazu měst a obcí ČR na 
projekt meziobecní spolupráce 
Usn. RM č. 1083/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 219/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty ve výši  458.157,00 Kč 
příspěvek od Svazu měst a obcí ČR na projekt meziobecní spolupráce a zařazení výdajů do rozpočtu 
města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty ve výši 458.157,00 Kč na hrazení mzdových 
nákladů včetně odvodů. 
 
18u. Rozpočtové opatření č. 220/2014 – OF – přesun finančních prostředků na vlastní daňovou 
povinnost u odvodu DPH 
Usn. RM č. 1084/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 220/2014 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 200 tis. Kč u odboru kanceláře starosty u odběru 
elektrické energie ve školních jídelnách a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
finančního o 200 tis. Kč na vlastní daňovou povinnost u odvodu DPH. 
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18v. Rozpočtové opatření č. 221/2014 – OŽP - zařazení neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 
zemědělství na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí 2014 
Usn. RM č. 1085/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 221/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 69.750,00 Kč z účelové neinvestiční dotace 
z Ministerstva zemědělství na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. 
pololetí 2014 pod účelovým znakem 29004 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 ve 
výši 69.750,00 Kč na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin pod 
účelovým znakem 29004. 
 
18w. Rozpočtové opatření č. 222/2014 – OKS – přesun finančních prostředků na nákup květin na 
různé akce 
Usn. RM č. 1086/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 222/2014 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 3 tis. Kč u odboru kanceláře starosty na nákup 
květin při životních jubileí zaměstnanců a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
kanceláře starosty o 3 tis. Kč na nákup květin na různé akce. 
 
 
18x. Rozpočtové opatření č. 224/2014 – OI – přesun finančních prostředků na revitalizaci 
vnitrobloku Horská – U Nemocnice – Borecká - Hlavní 
Usn. RM č. 1087/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 224/2014 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 55 tis. Kč u odboru investic na skatepark a zvýšení 
výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic o 55 tis. Kč na revitalizaci vnitrobloku 
Horská – U Nemocnice – Borecká – Hlavní. 
 
 
18y. Rozpočtové opatření č. 225/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na opravy a údržbu 
komunikací ve městě 
Usn. RM č. 1088/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 225/2014 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 120 tis. Kč u odboru majetkové správy na čištění 
dešťové kanalizace a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 
120 tis. Kč na opravy a údržbu komunikací ve městě. 
 
 
18z. Rozpočtové opatření č. 226/2014 – OI – přesun finančních prostředků v rámci projektu 
Pohledová zeď – Od zámku k zámku – Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce 
Usn. RM č. 1089/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 226/2014: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic o 300 tis. Kč v rámci projektu 
Pohledová zeď – Od zámku k zámku – Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce 
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic o 300 tis. Kč u projektu 
Pohledová zeď – Od zámku k zámku – Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce – mimo dotaci.  
 
 
18za. Rozpočtové opatření č. 227/2014 – OMS – zvýšení příjmů z prodeje pozemků, zařazení 
příjmů z přeplatků záloh el. energie na veřejném osvětlení a zvýšení výdajů na provoz sběrného 
dvora 
- bez usnesení 
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18zb. Rozpočtové opatření č. 228/2014 – OMS – zvýšení příjmů poplatek za užívání veřejného 
prostranství a zvýšení výdajů na opravy vozovek ve městě 
Usn. RM č. 1090/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 228/2014: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 150 tis. Kč za 
užívání veřejného prostranství a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
majetkové správy o 150 tis. Kč na opravy vozovek ve městě.  
 
18zc. Rozpočtové opatření č. 229/2014 – OVS – přesun finančních prostředků na nákup dvou 
vzrostlých živých stromů do Dvorany 
Usn. RM č. 1091/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 229/2014: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2014 u oddělení vnitřní správy o 200 tis. Kč na řádku 
úklid po stěhování MěÚ a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2014 u oddělení vnitřní 
správy ve výši 200 tis. Kč na nákup dvou vzrostlých živých stromů do Dvorany .  
 
18zd. Rozpočtové opatření č. 230/2014 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z Úřadu práce na 
vytvoření pracovních příležitostí na odbornou praxi 
Usn. RM č. 1092/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 230/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 23.982,00 Kč z účelového příspěvku 
z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí na odbornou praxi pod účelovým znakem 13234 
a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 23.982,00 Kč na mzdové náklady na 
zaměstnance, včetně pojistného a náhrady platu v době nemoci pod účelovým znakem 13234. 
 
18ze. Rozpočtové opatření č. 231/2014 - OMS - přesun finančních prostředků na stavební dozor u 
dotační akce ZŠ Májová - zateplení, realizace úspor energie 
Usn. RM č. 1093/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 231/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 100 tis. Kč na zpracování projektových 
dokumentací k opravám v ZŠ, snížení o 3 tis. Kč na opravy v ZŠ Masarykova a zařazení výdajů do 
rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 103 tis. Kč na stavební dozor u dotační akce ZŠ Májová - 
zateplení, realizace úspor energie 
 
 
19. Rozpočtový výhled města na léta 2016 - 2017 
Usn. RM č. 1094/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled města na léta 2016 a 2017 v předloženém znění. 
 
 
20. Návrh rozpočtu na rok 2015 - 3. čtení v RM 
Usn. RM č. 1095/14 
RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města na rok 2015, kde celkové navrhované příjmy 
města činí 345 734 tis. Kč a celkové výdaje města činí 345 734 tis. Kč se změnami uvedenými v 
zápise. 
 
Usn. RM č. 1096/14 
RM ukládá tajemnici MěÚ zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu měst na rok 2015 vhodným 
způsobem nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města podle ustanovení 
§ 11 odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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21. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2015 
Usn. RM č. 1097/14 
RM doporučuje ZM schválit „Program finanční podpory bytové výstavby  ve městě Ostrov pro rok 
2015“ dle podmínek uvedených v příloze předloženého návrhu. 
 
 
22. Finanční podpora změny způsobu vytápění pro rok 2015 
- bez usnesení 
 
 
23. Finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav bytových domů       
ve městě Ostrov pro rok 2015 
Usn. RM č. 1098/14 
RM doporučuje ZM schválit poskytování finančního příspěvku na pořízení projektové dokumentace 
pro realizaci oprav bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2015 dle podmínek uvedených v příloze 
předloženého návrhu. 
 
 
24. Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č. 1099/14 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+0 č. 40 v původní č. p. 1377 na Jáchymovské ul.  
v Ostrově pí Ludmile Pšajtové. 
 
Usn. RM č. 1100/14 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+1 č. 30 na č. p. 619 v ul. Odborů  
v Ostrově p. Albertu Denovi. 
 
Usn. RM č. 1101/14 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 č. 18 v původní č. p. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově pí Ľubici Bunčové. 
 
Usn. RM č. 1102/14 
RM Ostrov souhlasí s mimořádným přidělením bytu zvláštního určení  o velikosti 1+1 v ul. Odborů 
619/1 v Ostrově p. Milanu Šrekovi. 
 

 

Usn. RM č. 1103/14 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/12 o velikosti 1+kk pro p. Patrika Sošku DiS. 
- na dobu od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 
 
 
25. Přidělení, podnájmy, přechody a směny bytů - v období od 7. 10. 2014 do  14. 11. 2014       
- bez usnesení 
 
 
26. Příspěvek na provoz zařízení sociálních služeb Sabina Fialková Domov pro seniory Květinka na 
rok 2015 
- bez usnesení 
 
 
 



 14 

27. Pronájmy 
27a. Pronájem části p. p. č. 73/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 1104/14 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části p.p. č. 73/2 o výměře cca 44 m2 v k. ú. 
Ostrov nad Ohří, za cenu 3,56 Kč/m2/rok, s Davidem Poledníčkem, Družební 1323/3, 363 01 
Ostrov, za účelem přípravy rozšíření garáže. 
 
 
27b. Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce části p. p. č. 224/340 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
Usn. RM č. 1105/14 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce reg. č. 049-13-02-26, uzavřené 
s občanským sdružením Ostrůvek, Lidická 1036, 363 01 Ostrov, kterým se prodlouží lhůta pro 
uvedení dětského hřiště do provozu do 31. 12. 2015. 
 
27c. Pronájem nebytového prostoru v I. NP na č. p. 795, ulice Hlavní třída 
Usn. RM č. 1106/14 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v I. NP na č. p. 795 (1.23), ulice Hlavní třída  
v Ostrově, o výměře 14,1 m², paní Janě Danyové, IČ: 463 36 331, bytem U Koupaliště 1067, 363 01 
Ostrov, za nájemné 900,- Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, za účelem zřízení kanceláře pro finanční 
poradenství, a to od 1. 1. 2015. 
 
27d. Pronájem nebytového prostoru na č. p. 175, ulice Jáchymovská 
Usn. RM č. 1107/14 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru na st. p. č. 1145/B, č. p. 175, ulice Jáchymovská  
v Ostrově, o výměře celkem 58,08 m², panu Martinu Stekerovi, IČ: 737 19 731, bytem Staré 
náměstí 54, 363 01 Ostrov a panu Milanu Tyrpeklovi, IČ: 025 91 421, bytem Brigádnická 1031/22, 
363 01 Ostrov, za nájemné 900,- Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, za účelem zřízení truhlářské dílny, a 
to od 1. 12. 2014. 
 
Usn. RM č. 1108/14 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy reg. č. 256-12-08-22 ze dne 13. 8. 2012 na pronájem 
nebytového prostoru na st. p. č. 291/3/AB, č. p. 175, ulice Jáchymovská v Ostrově, uzavřenou 
s panem Martinem Stekerem, IČ: 737 19 731, bytem Staré náměstí 54, 363 01 Ostrov, a to dohodou 
ke dni 30. 11. 2014.  
 
27e. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 1009 v k. ú. Ostrov nad Ohří - kabel NN    
Usn. RM č. 1109/14 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě za účelem uložení, 
provozování, údržby a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby 
„Ostrov, Jáchymovská p. č. 1012/1, QINN INVEST, kNN“ č. IZ-12-0000138/VB/003, 
vymezujícího rozsah věcného břemene na p. p. č. 1009 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, vypracování GP, včetně zaplacení náhrad povinnému, ponese oprávněný. 
 
27f. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části p. p. č. 1298/4 v k. ú. Hroznětín – kolem 
chaty Merenus 
Usn. RM č. 1110/14 
RM schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. B/9869 160/11, reg. č. 043-12-02-09 na pronájem 
části p. p. č. 1298/4 v k. ú. Hroznětín o výměře 130 m2, uzavřené s pronajímatelem Lesy České 
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republiky, s. p., ve kterém se doplňuje čl. IV. o bod 6. o výši nájemném, které bude automaticky od 
1. 1. 2015 na každé další roky vždy k 1. 1. běžného roku valorizováno podle skutečně dosažené 
míry inflace zveřejněné ČSÚ, vše dle návrhu Dodatku č. 1 v předloženém znění. Nájemní smlouva 
se bude také nově řídit ust. § 2021 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
 
 
28. Prodeje 
28a. Prodej části p. p. č. 332/1 a 333/1 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 
Usn. RM č. 1111/14 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 332/1 o výměře 568 m2 a části p. p. č. 333/1 o 
výměře 607 m2 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova, společnosti SAN SMART s. r. o., IČ 29021090, se 
sídlem Moskevská 975/16, 360 01 Karlovy Vary, za cenu stanovenou znaleckým posudkem plus 
veškeré náklady spojené s prodejem.  
 
 
29.VZ - Realizace úspor energií – MŠ Masarykova, Ostrov - schválení zadávací dokumentace, 
hodnotící komise 
Usn. RM č. 1112/14 
RM schvaluje pro projekt „Realizace úspor energie – MŠ Masarykova, Ostrov“ zadávací řízení na 
dodavatele stavby formou zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní veřejnou zakázku, 
schvaluje zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu. Kritériem pro hodnocení nabídek bude 
nejnižší nabídková cena. 
 
Usn. RM č. 1113/14 
RM schvaluje seznam oslovených dodavatelů dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 1114/14 
RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede 
otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a posouzení a hodnocení nabídek. 
 
 
30.VZ - Realizace úspor energií – MŠ Myslbekova, Ostrov - schválení zadávací dokumentace, 
hodnotící komise 
Usn. RM č. 1115/14 
RM schvaluje pro projekt „Realizace úspor energie – MŠ Myslbekova, Ostrov“ zadávací řízení na 
dodavatele stavby formou zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní veřejnou zakázku, 
schvaluje zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu. Kritériem pro hodnocení nabídek bude 
nejnižší nabídková cena. 
 
Usn. RM č. 1116/14 
RM schvaluje seznam oslovených dodavatelů dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 1117/14 
RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede 
otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a posouzení a hodnocení nabídek. 
 
 
31. bod byl stažen z projednávání 
 
32. Schválení smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekty 
"Realizace úspor energie - ZŠ Májová - Ostrov" a "Realizace úspor energie - MŠ Palackého 1045 - 
Ostrov"  
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32a. Schválení Smlouvy č. 12124363 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie – ZŠ Májová 
997 – Ostrov“ 
Usn. RM č. 1118/14 
RM schvaluje Smlouvu č. 12124363 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie – ZŠ Májová 997 
– Ostrov“. 
 
Usn. RM č. 1119/14 
RM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy č. 12124363 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace 
úspor energie – ZŠ Májová 997 – Ostrov“ a podpisem doložky k této smlouvě dle § 41 zákona  
o obcích. Dále zmocňuje starostu města k zastupování města Ostrov ve věci všech právních úkonů, 
které s uzavřením, změnou a ukončením této Smlouvy souvisí. 
 
32b. Schválení Smlouvy č. 12114223 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie – MŠ 
Palackého 1045 – Ostrov“ 
Usn. RM č. 1120/14 
RM schvaluje Smlouvu č. 12114223 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie – MŠ Palackého 
1045 – Ostrov“. 
 
Usn. RM č. 1121/14 
RM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy č. 12114223 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace 
úspor energie – MŠ Palackého 1045 – Ostrov“ a podpisem doložky k této smlouvě dle § 41 zákona 
o obcích. Dále zmocňuje starostu města k zastupování města Ostrov ve věci všech právních úkonů, 
které s uzavřením, změnou a ukončením této Smlouvy souvisí. 
 
 
33.Schválení účasti v Programu prevence kriminality na rok 2015 a pověření starosty města 
podáním žádosti o účelovou dotaci v dílčích projektech 
Usn. RM č. 1122/14 
RM schvaluje účast v Programu prevence kriminality na rok 2015 a pověřuje starostu města 
podáním žádosti. 
 
 
34.Odměny neuvolněným členům ZM 
Usn. RM č. 1123/14 
RM doporučuje ZM schválit dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění, a s ním 
souvisejícím nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 
v platném znění, s účinností od 1. 1. 2015 výši měsíčních odměn dle předloženého návrhu. 
 
 
35. Program jednání ZM konaného dne 10.12.2014 
Usn. RM č. 1124/14 
RM schvaluje program jednání ZM konaného dne 10.12.2014 v tomto znění: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Jednací řád ZM 
3. Rozpočtová opatření  
4. Rozpočet města na rok 2015 
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5. Rozpočtový výhled na léta 2016 a 2017 
6. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2015 
7. Finanční podpora změny způsobu vytápění pro rok 2015 
8. Finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav bytových domů 

ve městě Ostrov pro rok 2015 
9. Prominutí smluvní pokuty za prodlení s úhradou nájemného na pronájem nebytového 

prostoru na č.p. 706-712  
10. Nákup p. p. č. 1012/22 a p. p. č. 1012/23 v k. ú. Ostrov nad Ohří od společnosti ESA 

INVEST s.r.o.    
11. Prodej p.p.č. 1434/65 v k.ú. Květnová 
12. Snížení kupní ceny za p.p.č. 2506/4, 84/1 a 2765 v k.ú. Ostrov nad Ohří 
13. Prodej části p.p.č. 332/1 a 333/1 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova 
14. Volba členů kontrolního a finančního výboru Zastupitelstva města Ostrov a jejich předsedů  
15. Odměny neuvolněných zastupitelů  
16. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 

 
 
36.Jednací řád ZM 
Usn. RM č. 1125/14 
RM doporučuje ZM schválit Jednací řád zastupitelstva města v předloženém znění se změnami 
uvedenými v zápise. 
 
 
37.Informace starosty 
- bez usnesení 
 
 
38. Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan        Ing. Josef Železný 
     starosta              místostarosta 


