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  Město Ostrov  
Usnesení 

z 25. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 1. září 2014 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

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

František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek 
Omluven:       Ing. Vladimír Trafina 
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Jana Škutová 
  
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu 
3. Plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2014 
4. Řešení pohledávek (stav 31. 7. 2014) 
5. Žádost o prominutí poplatku z prodlení na nájmu 
6. Návrh obecně závazné vyhlášky č.  5/2014 (OZV č. 5/2014), o zákazu požívání alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství 
7. Žádost MŠ Krušnohorská o posílení IF z RF a úpravu investičního plánu na roky 2014/2015 
8. PRONÁJMY 

a) Pronájem STL plynovodu a přípojky plynu pro Ekocentrum na p. p. č. 2506/1, 77/4, 
77/3, 1448 a st. p. č. 3127 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

b) Zřízení věcného břemene na p. p. č. 224/324 v k. ú. Ostrov nad Ohří – kabelová 
přípojka NN 

c) Pronájem části p. p. č. 1526 v k. ú. Květnová 
d) Pronájem části zábradlí na p. p. č. 2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
e) Snížení nájemného v nebytovém prostoru na č. p. 794, ulice Hlavní třída 
f) Pronájem nebytového prostoru na č. p. 1365, ulice Hlavní třída 

9. PRODEJE 
a) Nákup stavby garáže na st. p. č. 1067/11 včetně st. p. č. 1067/11 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

od Slavomíra Hornycha 
b) Nákup stavby garáže na st. p. č. 1073/18 v k. ú. Ostrov nad Ohří od Jaroslava Říčana 
c) Nákup areálu Ferony v k.ú. Ostrov nad Ohří 
d) Prodej p. p. č. 1434/65 v k.ú. Květnová 
e) Záměr prodeje bytových domů 

10. Zřízení věcného břemene na p. p. č. 2559/1, 2678/3, 2678/4, 925/1, 923/1, 885/4 a 885/1 v k. ú. 
Ostrov nad Ohří 

11. Bezúplatný převod p. p. č. 422/1 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, p. p. č. 387 a p. p. č. 392 
v k. ú. Vykmanov u Ostrova se stavbou komunikace a mostu č. 0242-1 z majetku Karlovarského 
kraje do vlastnictví Města Ostrov  

12. Žádost mandátního správce koupaliště o dodatek k Mandátní smlouvě reg. č. 113-12-04-03 
13. Změna časového a finančního harmonogramu stavby a dodatky ke Smlouvám o dílo 

"Revitalizace lokality Kopec" 
14. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Ostrov, Lidická ulice  
15. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Ostrov - revitalizace vnitrobloků  
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16. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova  

17. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Sportoviště u Kulaté báby  
18. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice  

19. Žádost pana Lubomíra Bachury o zařazení plánovaných akcí na rok 2015 do Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 

20. Program jednání ZM dne 10.09.2014 
21. Informace starosty 

a) Žádost o poskytnutí peněžitého daru 
b) Rekonstrukce zámku Ostrov - schválení zadání odpočtu mobiliáře uplatněné ZL č. 

120,121 a konečných finančních nákladů  
c) Rekonstrukce 1. PP a kuchyně MŠ Myslbeka1189, 363 01 Ostrov – žádost zhotovitele o 

prodloužení termínu dokončení stavby  
22. Zprávy z komisí 
 
 
Účast: 
Vedoucí OF k bodům 2 až 5 
Vedoucí OKS k bodům 6, 7 a 21a) 
Vedoucí OMS k bodům 8 až 13 a 21c) 
Vedoucí ORÚP k bodům 14 až 19 
Vedoucí OI k bodu 21b) 
TAJ k bodu 20 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 702/14 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2014 pod 
č. 266/14, 365/14, 400/14, 432/14, 580/14, 589/14, 625/14, 664/14, 668/14, 678/14, 682/14 až 
684/14, 688/14, 689/14, 693/14, 696/14 a 697/14. 
 
 
2. Rozpočtová opatření 
2a. Rozpočtové opatření č. 132/2014 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na výměnu 
sloupů veřejného osvětlení v ulici Studentská 
Usn. RM č. 703/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 132/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 625 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 625 tis. Kč 
na výměnu sloupů veřejného osvětlení v ulici Studentská.  
 
 
2b. Rozpočtové opatření č. 133/2014 – MP – přesun finančních prostředků na nákup drobných 
dárků v rámci programu prevence kriminality 
Usn. RM č. 704/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 133/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u městské police o 8 tis. Kč na školení a vzdělávání 
strážníků a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u městské policie o 8 tis. Kč na nákup 
drobných dárků v rámci programu prevence kriminality. 
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2c. Rozpočtové opatření č. 134/2014 – OKS – zařazení neinvestiční dotace na dokončený projekt 
Síť – generace v dialogu 
Usn. RM č. 705/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 134/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 13.715,00 Kč na dokončený projekt Síť – 
generace v dialogu od zahraničního partnera a snížení financování – třída 8. převodem ze 
základního běžného účtu na účet Fondu rezerv a rozvoje ve výši 13.715,00 Kč. 
 
2d. Rozpočtové opatření č. 135/2014 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z Úřadu práce na 
vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce a odbornou praxi 
Usn. RM č. 706/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 135/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 68.187,00 Kč z účelového příspěvku 
z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce a odbornou praxi pod 
účelovým znakem 13234 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 68.187,00 Kč na 
mzdové náklady na zaměstnance, včetně pojistného a náhrady platu v době nemoci pod účelovým 
znakem 13234. 
 
2e. Rozpočtové opatření č. 136/2014 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z KÚKK  pro 
Základní školu Májová na realizaci projektu Naše školní třída  
Usn. RM č. 707/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 136/2014: 
Zařazení příjmů a výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 33.675,00  Kč z účelového 
neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Naše školní třída – intervenční 
vrstevnický program – 5. třída pro Základní školu Májová pod účelovým znakem 31022. 
 
2f. Rozpočtové opatření č. 137/2014 – OI – přesun finančních prostředků v rámci investiční akce 
přestavba zámku 
Usn. RM č. 708/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 137/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic o 111 tis. Kč u akce přebudování 
zámku na MěÚ, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic o 111 tis. Kč na 
Stříbrnou stezku, snížení výdajů o 31 tis. Kč u akce zámek – Dvorana a zvýšení výdajů u akce 
zámek – Dvorana, nezpůsobilé výdaje. 
 
2g. Rozpočtové opatření č. 138/2014 – OKS – přesun finančních prostředků v rámci projektu zámek 
– Dvorana, přeshraniční spolupráce Ostrov - Oberwiesenthal 
Usn. RM č. 709/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 138/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty o 20 tis. Kč u akce 
zámek – Dvorana, přeshraniční spolupráce Ostrov – Oberwiesenthal a zvýšení výdajů v rozpočtu 
města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty o 20 tis. Kč u akce zámek – Dvorana, přeshraniční 
spolupráce Ostrov – Oberwiesenthal na pohoštění a občerstvení.  
 
2h. Rozpočtové opatření č. 139/2014 – MP – přijaté pojistné plnění, příjmy z prodeje majetku a 
zařazení výdajů na nákup služební automobilu pro MP 
Usn. RM č. 710/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 139/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 157.500,00 Kč u městské policie z přijatého 
pojistného plnění, zařazení příjmů ve výši 42.500,00 Kč z prodeje majetku, snížení výdajů o 85 tis. 
Kč na nákup kamer na světelnou křižovatku a zařazení výdajů ve výši 285 tis. Kč na nákup 
služebního automobilu pro městskou policii.  
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2i. Rozpočtové opatření č. 140/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na vypracování 
projektové dokumentace k zateplení objektů čp. 621, 1323 a 1324 
Usn. RM č. 711/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 140/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 200 tis. Kč na vynětí 
půdy ze Zemědělského půdního fondu a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
majetkové správy ve výši 200 tis. Kč na vypracování projektové dokumentace k zateplení objektů 
čp. 621, 1323 a 1324. 
 
2j. Rozpočtové opatření č. 141/2014 – OKS  – účelová investiční dotace z Ministerstva kultury pro 
Městskou knihovnu na realizaci projektu přechod z UNIMARCu na MARC21 
Usn. RM č. 712/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 141/2014: 
Zařazení příjmů a výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty ve výši 
62.000,00 Kč z účelové investiční dotace z Ministerstva kultury pro Městskou knihovnu na realizaci 
projektu přechod z UNIMARCu na MARC21 pod účelovým znakem 34544. 
 
2k. Rozpočtové opatření č. 142/2014 – OKS – přesun finančních prostředků na mzdu manažera 
Dvorany v rámci projektu Zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a 
městem Kurort Oberwiesenthal 
Usn. RM č. 713/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 142/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty o 30.820,00 Kč na 
náhrady mezd v době nemoci z odměn za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstva a zvýšení 
výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty o 30.820,00 Kč na mzdu 
manažera Dvorany včetně povinného pojištění. 
 
2l. Rozpočtové opatření č. 143/2014 – OKS – přesun finančních prostředků na občerstvení pro radu 
města, komise a návštěvy odborů 
Usn. RM č. 714/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 143/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty o 10 tis. Kč na pohoštění 
a občerstvení v rámci cestovního ruchu a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
kanceláře starosty o 10 tis. Kč na občerstvení pro radu města, komise a návštěvy odborů. 
 
2m. Rozpočtové opatření č. 144/2014 – OKS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny – 
odcizení části filmové klapky  
Usn. RM č. 715/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 144/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 12.800,00 Kč u odboru kanceláře starosty 
z přijatého pojistného plnění a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře 
starosty o 12.800,00 Kč na příspěvek na provoz pro Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres 
Karlovy Vary.  
 
2n. Rozpočtové opatření č. 145/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na zateplení stropu 
v MŠ Halasova 
Usn. RM č. 716/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 145/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 6 tis. Kč na výměnu 
oken v MŠ Halasova a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 
6 tis. Kč na zateplení stropu v MŠ Halasova. 
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2o. Rozpočtové opatření č. 146/2014 – OSVZ – zařazení příjmů a výdajů z dotace z MPSV na 
projekt podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany ORP Ostrov 
Usn. RM č. 717/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 146/2014: 
Zařazení příjmů a výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru sociálně právní ochrany dětí ve 
výši 417.935,00 Kč z dotace z MPSV na projekt podpora standardizace orgánu sociálně právní 
ochrany ORP Ostrov. 
 
2p. Rozpočtové opatření č. 147/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci MŠ 
Krušnohorská a na opravy v MŠ 
Usn. RM č. 718/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 147/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 1 mil. Kč na 
rekonstrukci WC v ZŠ Masarykova, zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
majetkové správy ve výši 300 tis. Kč na opravy v mateřských školách a zařazení výdaje ve výši 700 
tis. Kč na rekonstrukci v MŠ Krušnohorská. 
 
2q. Rozpočtové opatření č. 148/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na mandátní odměnu 
pro realitní kancelář Ikon a Reba za 11-12/2014 
Usn. RM č. 719/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 148/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 265 tis. Kč na nákup 
nemovitostí s předkupním právem dle nového OZ a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u 
odboru majetkové správy o 265 tis. Kč na mandátní odměnu pro realitní kancelář Ikon a Reba. 
 
2r. Rozpočtové opatření č. 149/2014 – OSVZ – zařazení příjmů z pohřebného a zvýšení výdajů na 
balíčky pro jubilanty 
Usn. RM č. 720/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 149/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru dopravně správního ve výši 29.306,00 Kč 
z náhrad za pohřebné z minulých let  a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví o 29.306,00 Kč na balíčky pro jubilanty. 
 
2s. Rozpočtové opatření č. 150/2014 – OKS – přesun finančních prostředků na dohody o provedení 
práce a činnosti z důvodu stěhování MěÚ 
Usn. RM č. 721/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 150/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty o 160.800,00 Kč na 
odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené a zvýšení výdajů v rozpočtu města 
pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty o 160.800,00 Kč na dohody o provedení práce a činnosti 
z důvodu stěhování MěÚ. 
 
2t. Rozpočtové opatření č. 151/2014 – OI – přesun finančních prostředků na vybudování 5-ti chatek 
v letním táboře Manětín 
Usn. RM č. 722/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 151/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic o 1.500 tis. Kč na parkoviště zadní 
Lidická, snížení výdajů o 650 tis. Kč na obnovu kulturních památek v městské památkové zóně a 
zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic ve výši 2.150 tis. Kč na 
vybudování 5-ti chatek v letním táboře Manětín. 
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2u. Rozpočtové opatření č. 152/2014 – OMS – zařazení příjmů z prodeje redukce stanice plynu a 
zařazení výdajů na opravy a údržbu skateparku 
Usn. RM č. 723/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 152/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy ve výši 20 tis. Kč 
z prodeje redukce stanice plynu  a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
majetkové správy ve výši 20 Kč na opravy a údržbu skateparku. 
 
2v. Rozpočtové opatření č. 153/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na příkazní odměnu 
provozovateli sauny od října do prosince 2014 
Usn. RM č. 724/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 153/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 100 tis. Kč na nákup 
nemovitostí s předkupním právem dle nového OZ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 
u odboru majetkové správy ve výši 100 tis. Kč na příkazní odměnu provozovateli sauny od října do 
prosince 2014. 
 
2w. Rozpočtové opatření č. 154/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na opravy na zimním 
stadionu na základě inspekční prohlídky 
Usn. RM č. 725/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 154/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 263 tis. Kč na nákup 
nemovitostí s předkupním právem dle nového OZ a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u 
odboru majetkové správy o 263 tis. Kč na opravy na zimním stadionu na základě inspekční 
prohlídky. 
 
2x. Přesun v rozpisu rozpočtu č. 10/2014 – OMS – přesun finančních prostředků v rámci 
odpadového hospodářství  
Usn. RM č. 726/14 
RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 10/2014: 
Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2014 o 629 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
svoz odpadu a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 
629 tis. Kč na provoz sběrného dvora. 
 
2y. Rozpočtové opatření č. 155/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na úpravu a údržbu 
deponie ornice na průmyslové zóně 
Usn. RM č. 727/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 155/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 100 tis. Kč na nákupy 
ostatních služeb u prodeje pozemků a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
majetkové správy o 100 tis. Kč na úpravu a údržbu deponie ornice na průmyslové zóně. 
 
2z. Rozpočtové opatření č. 156/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na údržbu a dosadby 
zeleně v zámeckém parku 
Usn. RM č. 728/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 156/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 95 tis. Kč na údržbu a 
dosadby zeleně v zámeckém parku ÚZ 334, snížení výdajů o 165 tis. Kč na nákup nemovitostí 
s předkupním právem dle nového OZ a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
majetkové správy o 260 tis. Kč na údržbu a dosadby zeleně v zámeckém parku. 
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2za. Rozpočtové opatření č. 157/2014 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškozenou komunikaci v důsledku přívalového deště 
Usn. RM č. 729/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 157/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 150 tis. Kč u odboru majetkové správy 
z přijatého pojistného plnění a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové 
správy o 150 tis. Kč na opravy a údržbu vozovek ve městě a v přilehlých částech. 
 
2zb. Přesun v rozpisu rozpočtu č. 11/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na nákup 
rostlinného materiálu  
Usn. RM č. 730/14 
RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 11/2014: 
Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2014 o 90 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
dosadby ve městě a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové 
správy o 90 tis. Kč na nákup rostlinného materiálu. 
 
2zc. Rozpočtové opatření č. 158/2014 – OI – přesun finančních prostředků na dotační akci 
zadláždění přístupové plochy v zámeckém parku – přístup do knihovny a zvýšení prostředků na 
přebudování zámku na MěÚ 
Usn. RM č. 731/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 158/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 3.400 tis. Kč u odboru investic na parkoviště zadní 
Lidická,  zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic ve výši 900 tis. Kč na 
dotační akci zadláždění přístupové plochy v zámeckém parku – přístup do knihovny a zvýšení 
výdajů o 2.500 tis. Kč na přebudování zámku na MěÚ. 
 
2zd. Rozpočtové opatření č. 159/2014 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z Úřadu práce na 
vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce 
Usn. RM č. 732/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 159/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 34.170,00 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 34.170,00 Kč na mzdové 
náklady na zaměstnance, včetně pojistného a náhrady platu v době nemoci pod účelovým znakem 
13234. 
 
2ze. Rozpočtové opatření č. 160/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na opravu cesty v obci 
Hluboký 
Usn. RM č. 733/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 160/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 207 tis. Kč na nákup 
nemovitostí s předkupním právem dle nového OZ a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u 
odboru majetkové správy o 207 tis. Kč na opravu cesty v obci Hluboký. 
 
2zf. Rozpočtové opatření č. 161/2014 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR a FB na opravu 
silnice v obci Kfely 
Usn. RM č. 734/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 161a/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru finančního ve výši 448 tis. Kč převodem 
z FRR a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 448 tis. Kč na 
opravu silnice v obci Kfely a na opravy komunikací ve městě. 
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Usn. RM č. 735/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 161b/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru finančního ve výši 434 tis. Kč převodem 
z FB a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 434 tis. Kč na 
opravu silnice v obci Kfely a na opravy komunikací ve městě. 
 
2zg. Rozpočtové opatření č. 162/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na zpracování 
projektové dokumentace na dotační akci Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova 
Usn. RM č. 736/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 162/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic ve výši 71 tis. Kč na řádku příprava 
projektů Regenerace městského prostoru a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u 
odboru majetkové správy ve výši 71 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na dotační akci 
Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova. 
 
2zh. Rozpočtové opatření č. 163/2014 – OKS – přesun finančních prostředků na slavnostní otevření 
skateparku 
Usn. RM č. 737/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 163/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty o 10 tis. Kč na řádku 
intenzifikace partnerských kontaktů s městy Rastatt a Wunsiedel a zařazení výdajů do rozpočtu 
města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty ve výši 10 tis. Kč na slavnostní otevření skateparku. 
 
 
3. Plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2014 
Usn. RM č. 738/14 
RM bere na vědomí plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2014 v předloženém znění.  
 
 
4. Řešení pohledávek (stav 31. 7. 2014) 
- bez usnesení 
 
 
5. Žádost o prominutí penále z dluhu na nájmu 
Usn. RM č. 739/14 
RM doporučuje ZM schválit  prominutí části penále z prodlení za nájemné paní Jaroslavě 
Debnárové bytem Lidická 1295/18 ve výši 90%, což je 81 200 Kč s tím, že zbývajících 10%,  
tj. 9 022 Kč musí jmenovaná zaplatit do  31. 3. 2015. 
 
 
6. Návrh obecně závazné vyhlášky č.  5/2014 (OZV č. 5/2014), o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství 
Usn. RM č. 740/14 
RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 5/2014 (OZV č. 5/2014),  
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. 
 
 
7. Žádost MŠ Krušnohorská o posílení IF z RF a úpravu investičního plánu na roky 2014/2015 
Usn. RM č. 741/14 
RM souhlasí s posílením investičního fondu Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres 
Karlovy Vary převedením 150.000,00 Kč z rezervního fondu na základě § 30 odst. 3 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Usn. RM č. 742/14 
RM souhlasí s úpravou investičního plánu Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy 
Vary na roky 2014/2015 a schvaluje změnu plánu investic v roce 2014 k použití investičního fondu 
na posílení zdrojů na opravu bývalého nebytového prostoru ve výši do 242 000,00 Kč na základě § 
31 odst. 2, písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění 
pozdějších předpisů. Pořízení altánu se přesouvá na rok 2015. 
 
 
8. Pronájmy 
8a. Pronájem STL plynovodu a přípojky plynu pro Ekocentrum na p. p. č. 2506/1, 77/4, 77/3, 1448  
a st. p. č. 3127 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 743/14 
RM schvaluje pronájem plynárenského zařízení, vybudovaného v rámci stavby „Klášter Ostrov – 
areál, Klášterní ul.“ na p. p. č. 2506/1, 77/4, 77/3, 1448 a st. p. č. 3127 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
nájemci, společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, za 
dohodnuté nájemné ve výši 1,-- Kč/rok do konce roku 2019 a po roce 2019 za nájemné, které bude 
rovno výši regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení ve vlastnictví třetích osob podle 
přílohy č. 11 vyhlášky č. 140/2009 Sb. a to dle Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 
9414002868/180959 v předloženém znění. 
 
8b. Zřízení věcného břemene na p.p.č. 224/324 v k.ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 744/14 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby a 
opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Ostrov, Krušnohorská 
čp. 791, Petričko, kNN“, vymezujícího rozsah věcného břemene na p. p. č. 224/324 v k. ú. Ostrov n. 
ad 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 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. 
 
8c. Pronájem části p.p.č. 1526 v k.ú. Květnová 
Usn. RM č. 745/14 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 1526 o výměře cca 610 m2 v k.ú. 
Květnová, za cenu 2,37 Kč/m2/rok, s Anežkou Stradiotovou, S.K.Neumanna 980, 363 01 Ostrov, za 
účelem zahrádkářského využití. 
 
8d. Pronájem části zábradlí na p.p.č. 2898/3 v k.ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 746/14 
RM schvaluje pronájem části zábradlí na p.p.č. 2898/3 v k.ú. Ostrov nad Ohří za účelem umístění 
reklamního panelu, Krajské kanceláři TOP 09, se sídlem Hlavní 174/22, 362 63 Dalovice, na období 
od 9. 9. 2014 do 9. 10. 2014, za cenu 1000,- Kč. 
 
8e. Snížení nájemného v nebytovém prostoru na č.p. 794, ulice Hlavní třída 
Usn. RM č. 747/14 
RM neschvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě reg. č. PR 8/98-N ze dne 13.  12. 1997 na 
pronájem nebytového prostoru na č.p. 794, ulice Hlavní třída v Ostrově, se společností O2 Czech 
Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, kterým dojde ke snížení 
nájemného v tomto nebytovém prostoru na celkové ploše 198,54 m² o 27%, tj. ze současných 
1 836,- Kč/m2/rok na 1 336,- Kč/m2/rok. 
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8f. Pronájem nebytového prostoru na č.p. 1365, ulice Hlavní třída 
Usn. RM č. 748/14 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru na č.p. 1365, Hlavní třída v Ostrově, o výměře 116,17 
m2, společnosti Burešovi, s.r.o., se sídlem Hluboký 38, 363 01 Ostrov, za nájemné 240,- Kč/m2/rok, 
na dobu neurčitou, za účelem provozování prádelny.  
 
 
9. Prodeje 
9a. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1067/11 včetně st. p. č. 1067/11 v k. ú. Ostrov nad Ohří od 
p. Slavomíra Hornycha 
Usn. RM č. 749/14 
RM doporučuje ZM schválit v rámci využití předkupního práva převod stavby garáže na st. p. č. 
1067//11, včetně st. p. č. 1067/11 o výměře 27 m2 v k. ú. Ostrov na Ohří z majetku p. Slavomíra 
Hornycha, bytem Jungmannova 1053, 363 01 Ostrov, do majetku Města Ostrov, za cenu zjištěnou 
dle znaleckého posudku ve výši 52 590,-- Kč, sníženou o náklady, které budou spojeny se sepsáním 
kupní smlouvy, vypracováním znaleckého posudku a daně z nabytí nemovitých věcí - převodu 
nemovitostí v celkové výši 6 448,-- Kč, které všechny, včetně kolku návrhu na vklad uhradí 
kupující, tj. Město Ostrov. 
 
 
9b. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1073/18 v k. ú. Ostrov nad Ohří od  Jaroslava Říčana 
Usn. RM č. 750/14 
RM doporučuje ZM schválit převod stavby garáže vybudované na st. p. č. 1073/18 v k. ú. Ostrov na 
Ohří z majetku p. Jaroslava Říčana, bytem Klínovecká 966/7, 363 01 Ostrov, do majetku Města 
Ostrov, za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 15 500,-- Kč, sníženou o náklady, které 
budou spojeny se sepsáním kupní smlouvy, vypracováním znaleckého posudku a daně z nabytí 
nemovitých věcí - převodu nemovitostí v celkové výši 5 020,-- Kč, které všechny, včetně kolku 
návrhu na vklad uhradí kupující, tj. Město Ostrov. 
 
9c. Nákup areálu Ferony v k.ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 751/14 
RM nedoporučuje ZM schválit záměr nákupu areálu Ferony o výměře 24 344 m2 v k.ú. Ostrov nad 
Ohří, za cenu 17 000 000,- Kč. 
 
9d. Prodej p.p.č. 1434/65 v k.ú. Květnová 
Usn. RM č. 752/14 
RM doporučuje ZM schválit prodej p.p.č. 1434/65 o výměře 293 m2 k.ú. Květnová, panu Radovanu 
Kadečkovi, Pod Lesem 1787/15, 360 01 Karlovy Vary, za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
plus veškeré náklady spojené s prodejem. 
 
 
9e. Záměr prodeje bytových domů 
Usn. RM č. 753/14 
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje bytových domů č.p. 1329-1331, č.p. 1347-1349 a  č.p. 
1353-1356. 
 
Usn. RM č. 754/14 
RM doporučuje ZM schválit „Pravidla prodeje bytových domů oprávněným nájemcům“ dle 
předloženého návrhu. 
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10. Zřízení věcného břemene na p. p. č. 2559/1, 2678/3, 2678/4, 925/1, 923/1, 885/4, 885/1 v k. ú. 
Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 755/14 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby a 
oprav přípojky vodovodu, přípojky splaškové kanalizace, přívodu VN a odběratelské trafostanice 
pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Obchodní centrum Ostrov“, 
vymezujícího rozsah věcného břemene na p. p. č. 2559/1, 2678/3, 2678/4, 925/1, 923/1, 885/4, 
885/1  v k. ú. Ostrov nad Ohří ve prospěch panujících pozemků p. č. 1012/1, 1012/4, 1012/9 a 
1012/12 v k. ú. Ostrov nad Ohří pro oprávněného, společnost ESA INVEST s.r.o., se sídlem 
Chomutov, Čelakovského 1074/18, PSČ 430 01, IČ: 260 30 420, za dohodnutou celkovou 
jednorázovou náhradu ve výši 100,-- Kč za každý započatý zatížený metr čtvereční služebného 
pozemku zatíženého přípojkou (včetně ochranného pásma) plus DPH v zákonné výši, platné ke dni 
uzavření konečné smlouvy. Náklady na zřízení věcného břemene, vypracování GP, včetně zaplacení 
náhrad povinnému, ponese oprávněný. 
 
 
11. Bezúplatný převod p. p. č. 422/1 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, p. p. č. 387 a p. p. č. 392 
v k. ú. Vykmanov u Ostrova se stavbou komunikace a mostu č. 0242-1 z majetku Karlovarského 
kraje do vlastnictví Města Ostrov. 
Usn. RM č. 756/14 
RM doporučuje ZM schválit přijetí daru nemovitých věcí Karlovarského kraje – p. p. č. 422/1  
o výměře 5 902 m2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, p. p. č. 387 o výměře 4 036 m2 a p. p. č. 392  
o výměře 909 m2 v k. ú. Vykmanov u Ostrova, včetně stavby silnice č. III/0242 a mostu č. 0242-1   
v celkové účetní hodnotě 1 514 877,-- Kč a to formou darovací smlouvy uzavřené mezi 
Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic 
Karlovarského kraje, p.o., se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04, IČ 709 47 023 (jako dárce 
na straně jedné) a Městem Ostrov se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ 002 54 843, 
zastoupeným Bc. Pavlem Čekanem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé) dle 
předloženého návrhu. 
 
 

12. Žádost mandátního správce koupaliště o dodatek k Mandátní smlouvě reg.č.113-12-04-03 
- bez usnesení 
 
 
13. Změna časového a finančního harmonogramu stavby a dodatky ke Smlouvám o dílo 
"Revitalizace lokality Kopec" 
Usn. RM č. 757/14 
RM souhlasí s úpravou časového a finančního harmonogramu realizace díla „Revitalizace lokality 
´KOPEC´, Lidická ulice, Ostrov“ a ukládá odboru majetkové správy zajistit uzavření příslušných 
dodatků ke smlouvám o dílo. 
 
 
14. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Ostrov, Lidická ulice  
Usn. RM č. 758/14 
RM doporučuje ZM schválit projekt Ostrov, Lidická ulice ve smyslu předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 759/14 
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severozápad, Výzva č. 58, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, Oblast podpory 1.2 – 
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Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, na projekt Ostrov, Lidická ulice, 
s maximální celkovou výší nákladů 16,5 mil. Kč. 
 
Usn. RM č. 760/14 
RM doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu Ostrov, Lidická ulice, a to 
předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů, což podle rozpočtu činí 16,5 mil. Kč, 
následné spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu, což podle 
rozpočtu činí 2,5 mil. Kč a financování všech nezpůsobilých výdajů projektu  
v předpokládané výši 80 tis. Kč a případných dalších nezpůsobilých výdajů projektu, nezbytných 
pro jeho řádnou realizaci. 
 
Usn. RM č. 761/14 
RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu Ostrov, Lidická ulice 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. 762/14 
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. 58, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, Oblast 
podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, na projekt Ostrov, 
Lidická ulice.   
 
Usn. RM č. 763/14 
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální 
rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt Ostrov, Lidická ulice, RM doporučuje ZM uložit 
starostovi města tuto Smlouvu podepsat a doporučuje ZM zmocnit starostu města k zastupování 
města Ostrov ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením této Smlouvy 
souvisí. 
 
15. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Ostrov – revitalizace vnitrobloků  
Usn. RM č. 764/14 
RM doporučuje ZM schválit projekt Ostrov - revitalizace vnitrobloků ve smyslu předloženého 
návrhu. 
 
Usn. RM č. 765/14 
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severozápad, Výzva č. 58, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, Oblast podpory 1.2 – 
Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, na projekt Ostrov - revitalizace 
vnitrobloků, s maximální celkovou výší nákladů 45,5 mil. Kč. 
 
 
Usn. RM č. 766/14 
RM doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu Ostrov - revitalizace vnitrobloků,  
a to předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů, což podle rozpočtu činí  
45,5 mil. Kč, následné spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů 
projektu, což podle rozpočtu činí 6,8 mil. Kč a financování všech nezpůsobilých výdajů projektu v 
předpokládané výši 340 tis. Kč a případných dalších nezpůsobilých výdajů projektu, nezbytných pro 
jeho řádnou realizaci. 
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Usn. RM č. 767/14 
RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu Ostrov – revitalizace vnitrobloků 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. 768/14 
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. 58, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, Oblast 
podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, na projekt Ostrov - 
revitalizace vnitrobloků.   
 
Usn. RM č. 769/14 
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální 
rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt Ostrov - revitalizace vnitrobloků, RM doporučuje 
ZM uložit starostovi města tuto Smlouvu podepsat a doporučuje ZM zmocnit starostu města 
k zastupování města Ostrov ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením 
této Smlouvy souvisí. 
 
 
16. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova 
Usn. RM č. 770/14 
RM doporučuje ZM schválit projekt Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova ve smyslu 
předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 771/14 
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severozápad, Výzva č. 64, 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 22.060.000,- Kč. 
 
Usn. RM č. 772/14 
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 
22.060.000,- Kč, následné spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů 
projektu, což podle rozpočtu činí 2.922.000,- Kč a financování všech nezpůsobilých výdajů projektu 
v předpokládané výši 2.580.000,- Kč a případných dalších nezpůsobilých výdajů projektu, 
nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 
 
Usn. RM č. 773/14 
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. 774/14 
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. 64, 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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Usn. RM č. 775/14 
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální 
rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova, 
RM doporučuje ZM uložit starostovi města tuto Smlouvu podepsat a doporučuje ZM zmocnit 
starostu města k zastupování města Ostrov ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, 
změnou a ukončením této Smlouvy souvisí. 
 
 
17. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Sportoviště u Kulaté báby  
Usn. RM č. 776/14 
RM doporučuje ZM schválit projekt Sportoviště u Kulaté báby ve smyslu předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 777/14 
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severozápad, Výzva č. 58, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, Oblast podpory 1.2 – 
Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, na projekt Sportoviště u Kulaté báby, 
s maximální celkovou výší nákladů 12.860.000,- Kč. 
 
Usn. RM č. 778/14 
RM doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu Sportoviště u Kulaté báby, a to 
předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů, což podle rozpočtu činí 12.860.000,- 
Kč, následné spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu, což 
podle rozpočtu činí 1.929.000,- Kč a financování všech případných nezpůsobilých výdajů projektu, 
nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 
 
Usn. RM č. 779/14 
RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu Sportoviště u Kulaté báby 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. 780/14 
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. 58, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, Oblast 
podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, na projekt Sportoviště u 
Kulaté báby.   
 
Usn. RM č. 781/14 
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální 
rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt Sportoviště u Kulaté báby, RM doporučuje ZM 
uložit starostovi města tuto Smlouvu podepsat a doporučuje ZM zmocnit starostu města 
k zastupování města Ostrov ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením 
této Smlouvy souvisí. 
 
 
 
18. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice 

Usn. RM č. 782/14 
RM doporučuje ZM schválit projekt Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice ve smyslu předloženého 
návrhu. 
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Usn. RM č. 783/14 
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severozápad, Výzva č. 58, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, Oblast podpory 1.2 – 
Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, na projekt Ostrov, Čapkova a Nejedlého 
ulice, s maximální celkovou výší nákladů 17,5 mil. Kč. 
 
Usn. RM č. 784/14 
RM doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice, a to 
předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů, což podle rozpočtu činí 17,5 mil. Kč, 
následné spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu, což podle 
rozpočtu činí 2,5 mil. Kč a financování všech nezpůsobilých výdajů projektu v předpokládané výši 
1,02 mil. Kč a případných dalších nezpůsobilých výdajů projektu, nezbytných pro jeho řádnou 
realizaci. 
 
Usn. RM č. 785/14 
RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice 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. 786/14 
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. 58, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, Oblast 
podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, na projekt Ostrov, 
Čapkova a Nejedlého ulice.   
 
Usn. RM č. 787/14 
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální 
rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice, RM 
doporučuje ZM uložit starostovi města tuto Smlouvu podepsat a doporučuje ZM zmocnit starostu 
města k zastupování města Ostrov ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a 
ukončením této Smlouvy souvisí. 
 
 
19. Žádost pana Lubomíra Bachury o zařazení plánovaných akcí na rok 2015 do Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 
Usn. RM č. 788/14 
RM doporučuje ZM schválit zařazení plánované akce „Obnova fasády“ objektu č.p. 9  
na Starém náměstí do Programu regenerace Městské památkové zóny Ostrov na období  
2010 - 2020 a do Anketního dotazníku na rok 2015.  
 
 
20. Program jednání ZM dne 10.09.2014 
Usn. RM č. 789/14 
RM schvaluje program jednání ZM dne 10.09.2014 v tomto znění: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Rozpočtová opatření  
3. Částečné prominutí poplatků z prodlení za neuhrazené nájemné za užívání  bytu 
4. Žádost o převedení povinností na jinou osobu, při použití dotace města na podporu bytové 

výstavby  
5. Smlouva a poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
6. Smlouva a poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
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7. Návrh obecně závazné vyhlášky č.  5/2014 (OZV č. 5/2014), o zákazu požívání 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

8. Zpráva o činnosti MP Ostrov za I.pololetí 2014 
9. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Ostrov, Lidická ulice  
10. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Ostrov - revitalizace vnitrobloků  
11. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Naučná stezka Po starých cestách okolo 

Ostrova  
12. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Sportoviště u Kulaté báby  
13. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice  
14. Žádost pana Lubomíra Bachury o zařazení plánovaných akcí na rok 2015 do Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 
15. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1067/11 včetně st. p. č. 1067/11 v k. ú. Ostrov nad Ohří od 

Slavomíra Hornycha. 
16. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1073/18 v k. ú. Ostrov nad Ohří od Jaroslava Říčana 
17. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1918 včetně st. p. č. 1918 v k. ú. Ostrov nad Ohří od Lukáše 

Loukoty 
18. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1073/5 včetně st. p. č. 1073/5 v k. ú. Ostrov nad Ohří od 

Huberta a Hany Erteltových 
19. Prodej části p. p. č. 47/1 v k. ú. Mořičov 
20. Prodej části p. p. č. 161 v k. ú. Hluboký 
21. Prodej části p. p. č. 2506/4, 84/1 a 2765 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
22. Prodej st. p. č. 1632 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
23. Záměr prodeje bytových domů 
24. Nákup areálu Ferony v k. ú. Ostrov nad Ohří 
25. Prodej části p. p. č. 2773/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
26. Prodej částí p. p. č. 2773/1, 2771 a 748/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
27. Prodej části p. p. č. 224/352 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
28. Bezúplatný převod p. p. č. 422/1 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, p. p. č. 387 a p. p. č. 392 

v k. ú. Vykmanov u Ostrova se stavbou komunikace a mostu č. 0242-1 z majetku 
Karlovarského kraje do vlastnictví Města Ostrov 

29. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 
 
 
21. Informace starosty 
21a. Žádost o poskytnutí peněžitého daru 
Usn. RM č. 790/14 
RM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3 000 Kč pro pana Pavla Kováře, nar. 08.05.1985, 
bytem Smrkova 1438, 363 01 Ostrov na úhradu části nákladů spojených s výrobou kalendáře, 
z jehož prodeje bude hrazeno pořízení speciálního jízdního kola tzv. handbiku a zařízení pro pohon 
invalidního vozíku tzv. smartdrivu. 
 
21b. Rekonstrukce zámku Ostrov - schválení zadání odpočtu mobiliáře uplatněné ZL č. 120,121 a 
konečných finančních nákladů - Dodatkem č.16  
Usn. RM č. 791/14 
RM schvaluje zadání odpočtu nedodaného mobiliáře v rámci projektu „Rekonstrukce zámku 
Ostrov“ , který je specifikován v jednotlivých ZL č. 120 pro II. etapu a ZL č.121 pro III. etapu 
projektu a ponížení tak celkových finančních nákladů o částku  -2 054 030,- Kč s DPH. 
 
Usn. RM č. 792/14 
RM bere na vědomí (schvaluje) touto poslední uplatněnou změnou finanční ukončení celého 
projektu „Rekonstrukce zámku Ostrov“ s celkovými finančními náklady 142 554 935,- Kč bez 
DPH, a 172 244 900,-  s 20% a 21% DPH,  v rámci uzavřeného smluvního vztahu na stavební práce. 
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21c. Rekonstrukce 1. PP a kuchyně MŠ Myslbeka1189, 363 01 Ostrov – žádost zhotovitele o 
prodloužení termínu dokončení stavby  
Usn. RM č. 793/14 
RM neschvaluje žádost firmy NCI.CZ ENGINEERING Litvínov o  prodloužení termínu dokončení 
díla „Rekonstrukce 1. PP a kuchyně MŠ Myslbeka1189, 363 01 Ostrov–“ do 15.9.2014 a ukládá 
odboru MS zajištění  náhradního stravování v jídelně ZŠ Myslbeka.   
 
21d. Změna ve složení hodnotící komise pro projekt „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP 
Ostrov – HW, SW, mobilní telefony, interaktivní tabule a kompenzační pomůcky“ 
Usn. RM č. 794/14 
RM schvaluje změnu ve složení hodnotící komise pro projekt „Podpora vzdělávání ve školách 
oblasti ORP Ostrov – HW, SW, mobilní telefony, interaktivní tabule a kompenzační pomůcky“ dle 
předloženého návrhu. 
 
 
22.Zprávy z komisí  
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan        Milan Matějka 
    starosta           místostarosta 


