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Město Ostrov  
Usnesení 

z 3. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 4. února 2013 od 13:00 hod.  

ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek,  

Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Jan Železný 
Omluven:        Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina 
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová  
Zapsala:          Jitka Matyášová 
  
 
Program: 

1. Kontrola plnění usnesení RM  
2. Úprava platu ředitele ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ – v písemné podobě 
3. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
4. Žádost o prominutí sankce z poskytnuté dotace na vybudovaný rodinný dům  
5. Vyloučení použití účtu v ČNB pro převod příjmů z výnosu daní 
6. Výběrové řízení – „ Údržba dřevin v areálu Zámeckého parku Ostrov" - schválení zadávací 

dokumentace 
7. Inflační navýšení mandátní odměny za správu a provoz psího útulku 
8. Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví Města Ostrov 
9. Zvláštní užívání veřejného prostranství na p. p. č. 500/16 a st. p. č. 799 v k. ú. Ostrov nad 

Ohří – prodej vánočních stromků 
10. Pronájmy 

a) Pronájem pozemku p. p. č. 10 v k. ú. Hluboký 
b) Pronájem pozemku p. p. č. 500/1 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 

11. Informace starosty 
a) Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem Horní Blatná a městem Ostrov 

12. Zprávy z komisí 
 
Účast: 
Vedoucí OKSVS k bodu 2 a 11a) 
Vedoucí OF k bodu 3 až 5 
Vedoucí OMS k bodům 6 až 10 

 
1. Kontrola plnění usnesení RM 
Usn. RM č. 50/13 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2012 pod 
č. 789/12, 790/12, 878/12, 879/12, 945/12, 993/12, 1007/12, 1008/12 a z roku 2013 pod č. 6/13, 
31/13, 38/13, 40/13, 41/13, 46/13, 47/13, 49/13 
 
2. Úprava platu ředitele ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ 
Usn. RM č. 51/13 
RM přiznává Mgr. Martinu Fousovi specializační příplatek pedagogického pracovníka ICT 
koordinátora ve výši uvedené v zápisu s účinností od 1. 3. 2013. 
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3. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
3a) Rozpočtové opatření č. 3/2013 – OKSVS – zařazení účelové dotace ze státního rozpočtu na 
volby prezidenta ČR 
Usn. RM č. 52/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 386.800,00 Kč z účelové dotace ze státního 
rozpočtu ze všeobecné pokladní správy na volby prezidenta ČR pod ÚZ 98008  a zařazení výdajů do 
rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 386.800,00 Kč na úhradu výdajů v souvislosti s volbou 
prezidenta ČR pod ÚZ 98008. 
 
3b) Rozpočtové opatření č. 4/2013 – OI – přesun finančních prostředků v rámci akce cyklostezka 
Ostrov – Jáchymov 
Usn. RM č. 53/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 o 50 tis. Kč řádku cyklostezka Ostrov – Jáchymov – 
zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti centrálního Krušnohoří 2. etapa – prostředky EU  
a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 50 tis. Kč   na řádku cyklostezka Ostrov – 
Jáchymov – zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti centrálního Krušnohoří 2. etapa - 
mimo dotaci. 
 
3c) Rozpočtové opatření č. 5/2013 – OKSVS – účelová neinvestiční dotace z MŠMT 
prostřednictvím Karlovarského kraje pro Základní školu Masarykova Ostrov z operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Usn. RM č. 54/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 z MŠMT pro Základní školu Masarykova  Ostrov    
ve výši 264.731,00 Kč z účelové neinvestiční dotace na akci „EU peníze školám“ z operačního 
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost pod účelovým znakem 33123 a zařazení výdajů         
do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 264.731,00 Kč pro Základní  školu Masarykova Ostrov jako 
neinvestiční příspěvek z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt 
Inovace výuky prostřednictvím rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Ostrov             
pod účelovým znakem 33123. 
 
4. Žádost o prominutí sankce z poskytnuté dotace na vybudovaný rodinný dům  
Usn. RM č. 55/13 
RM doporučuje ZM schválit snížení úrokové sankce, v souvislosti s neplněním smlouvy  
o podmíněné návratné dotaci na koupi pozemku, panu Karlu Krausovi vyplývající ze Smlouvy  
o podmíněně návratné dotaci na koupi pozemku pro výstavbu rodinného domu reg. č. 87-11-04-08 
ze dne 8. 4. 2011 ze stanovené výše 10% p.a. na dvojnásobek diskontní sazby.  
 
5. Vyloučení použití účtu v ČNB pro převod příjmů z výnosu daní 
Usn. RM č. 56/13 
RM schvaluje vyloučení použití účtu v ČNB pro převod příjmů z výnosů daní nebo jejich podílu na 
nich a dále nechat posílat tyto výnosy na dosavadní bankovní účet města vedený u Komerční banky, 
a.s. RM pověřuje starostu města podpisem dopisů, kterými tuto skutečnost oznámí místně 
příslušnému správci daně a Ministerstvu financí.   
 
6. Výběrové řízení – „ Údržba dřevin v areálu Zámeckého parku Ostrov" - schválení zadávací 
dokumentace 
- bez usnesení 
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7. Inflační navýšení mandátní odměny za správu a provoz psího útulku 
Usn. RM č. 57/13 
RM souhlasí s navýšením mandátní odměny za zajištění správy a provozu městského útulku pro psy 
o inflaci roku 2012 s účinností od 1.2.2013 ze současné měsíční částky 18 900,- Kč na nově 
upravenou měsíční částku 19 520,- Kč.  
 
8. Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví Města Ostrov 
Usn. RM č.  58/13 
RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky „Výběr správce bytového a nebytového majetku ve 
vlastnictví Města Ostrov“ společnost DOSPRA, spol. s.r.o. za nabídkovou cenu 912 804,- Kč bez 
DPH/rok.  
Na druhém místě se umístila společnost IKON spol. s r.o., Nehvizdská 22, 19800 Praha 9 za 
nabídkovou cenu 952 356,- Kč bez DPH/rok. Na třetím místě se umístila společnost MUROM a.s., 
Koněvova 1686/112, 13000 Praha 3 za nabídkovou cenu 1.187,676,-Kč, bez DPH/rok. 
 
9. Zvláštní užívání veřejného prostranství na p. p. č. 500/16 a st. p. č. 799 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 
prodej vánočních stromků 
Usn. RM č. 59/13 
RM schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství pro dočasný prodej vánočních stromků na 
travnaté části p.p.č. 500/16 a na st.p.č. 779, vše v k.ú. Ostrov nad Ohří, o výměře 500 m2, v termínu 
od 6. 12. 2013 do 24. 12. 2013, panu Karlu Duškovi, Kolová 159, Karlovy Vary, IČ: 416 63 101, za 
poplatek ve výši 21 000,- Kč s tím, že dodávku a spotřebu energií si žadatel zajistí a uhradí sám. 
 
10. Pronájmy 
10a) Pronájem pozemku p. p. č. 10 v k. ú. Hluboký 
Usn. RM č. 60/13 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 10 o výměře cca 350 m2 v k.ú. 
Hluboký, s panem Zdeňkem Dudlem, Odeř 2, 362 33 Hroznětín, za účelem zahrádkářského využití, 
za nájemné ve výši 2,37 Kč/m2/rok.  
 
10b) Pronájem pozemku  p. p. č. 500/1 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 
Usn. RM č. 61/13 
RM schvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě reg.č. 2103-93-02-12, s panem Zdeňkem 
Šnoblem, Horní Žďár 78, 363 01 Ostrov, kterým se snižuje výměra pronajatého pozemku na  
1040 m2. 

 
11. Informace starosty 
Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem Horní Blatná a městem Ostrov 
Usn. RM č. 62/13 
RM ruší usnesení z roku 2013 pod čísly 32/13, 33/13, 34/13, 35/13, 36/13. 
 
Usn. RM č. 63 /13 
RM schvaluje v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavřít veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Horní Blatná a městem 
Ostrov na dobu určitou od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2013, v oblasti přestupků podle zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to za úhradu v dohodnuté výši 5.000,-- Kč. 

 
12. Zprávy z komisí 
 
          Milan Matějka         Ing. Josef Železný 
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     místostarosta města       člen rady          
             


