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Město Ostrov  
Usnesení 

z 12. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 27. května 2013 od 13:00 hod.  

ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov 
 

Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina 

Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Josef Železný 
Omluven:         
Tajemnice:     Mgr. Lucie Mildorfová v. z. 
Zapsala:          Jana Škutová 
  
Program: 

1. Valná hromada Kabelové televize Ostrov 
2. Kontrola plnění usnesení RM 

3. Prodloužení smlouvy závazku ve veřejné linkové přepravě osob (MHD)  
4. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu  
5. Řešení pohledávek (stav k 30. 4. 2013)  
6. Pronájmy 

a) Pronájem stavby garáže na st. p .č. 983 včetně st. p. č. 983 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Prominutí nájemného z pronájmu nebytového prostoru na č. p. 1202 
c) Prodloužení nájemní smlouvy s firmou SALUT Karlovy Vary, s. r. o. na pronájem 
     pozemku na p. p. č. 224/32, p. p. č. 224/33 a p. p. č. 224/34 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
d) Pronájem části pozemku p. p. č. 500/16 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

7. Prodloužení termínu užívání dočasné stavby vzorového domu společnosti OXES Ostrov,  
s. r. o.  

8. Veřejná zakázka na zhotovitele stavby „Rekonstrukce půdních vestaveb č. p. 767 – 768 ul. 
Palackého, Ostrov“ – výběr zhotovitele  

9. a) Vyhlášení vítěze zadávacího řízení na zhotovitele akce "Realizace úspor energie:            
ZŠ  Májová 997, Ostrov,  MŠ Halasova 765, Ostrov,  MŠ Palackého 1045, Ostrov"  

b) VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov" – 
zrušení VŘ  

10. Strategický plán rozvoje města Ostrova – plnění a aktualizace (2. čtení)  
11. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Ostrovskem na kole a pěšky"  
12. Žádost OCH Ostrov o navýšení neinvestičního příspěvku na poskytování služeb  
13. Žádost OCH Ostrov o poskytnutí příspěvku na humanitární sklad nábytku, nádobí apod. 

      14. Žádost o finanční příspěvek na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg. přístroje  
      15. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 1/2013 (OZV č. 1/2013), kterou se nařizuje    
            provedení speciální ochranné deratizace  
      16. Přijetí daru historického porcelánu  
      17. Odvolání člena komise pro propagaci a historickou paměť města  
      18. VZ „Úklidové práce pro Dům kultury Ostrov“ 
      19. Žádost Městské knihovny Ostrov o souhlas s čerpáním z investičního fondu  
      20. Program 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

21. Žádost ZUŠ o souhlas s čerpáním z rezervního fondu  
22.  Převod majetku do správy Městské knihovny Ostrov  
23. Žádost MDDM o souhlas s přijetím finančního daru  
24. Informace starosty 

a) Valná hromada Ostrovské teplárenské,  a. s. 
b) Informace o budově stávajícího MěÚ 
c) Odpis pohledávky pro nevymahatelnost 
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25. Zprávy z komisí 
 
Účast: 
Vedoucí ODS k bodu 3 
Vedoucí OF k bodům 4 a 5 a 24 c) 
Vedoucí OMS k bodům 6 až 9 a 24 b) 
Vedoucí ORÚP k bodům 10 a 11 
Vedoucí OSVZ  k bodům 12 a 13 
Vedoucí OKSVS k bodům 14 až 23 
 
1.  Valná hromada Kabelové televize Ostrov 
Usn. RM č. 348/13 
A. Jediný společník společnosti v působnosti valné hromady s c h v a l u j e  řádnou účetní závěrku 

společnosti KABEL OSTROV, s. r. o. za rok 2012, a to v tomto rozsahu (v tis. Kč): 
 

• Pasiva celkem:   4.183 
• Aktiva celkem:   4.183 
• Výkony a prodej zboží: 11.902  
• Výkonová spotřeba 
 a náklady na prodané zboží:    9.930 
• Provozní výsledek                                               - 538 
 hospodaření:     
• Výsledek hospodaření 
 za běžnou činnost:                                               - 630 
• Výsledek hospodaření 
 před zdaněním:       - 630 
• Daň z příjmů splatná:           0 
• Daň z příjmů odložená:           0 
• Výsledek hospodaření 
 za účetní období 
 (po zdanění):                                                        - 630 

 
B. Jediný společník společnosti v působnosti valné hromady s c h v a l u j e  návrh jednatele 

společnosti KABEL OSTROV, s. r. o. na vypořádání hospodářského výsledku (výsledku 
hospodaření za účetní období) za rok 2012 ve výši – 630.142,09 Kč takto: 

 
a) zákonný příděl do rezervního fondu ve výši 0,00 Kč 
b) příděl do fondu ve výši 0,00 Kč 
c) podíl na zisku se jedinému společníkovi nevyplácí 
d) ztrátu společnosti ve výši 630.142,09 Kč převést na účet 428 „nerozdělený zisk minulých 

let“ 
 
C. Jediný společník společnosti v působnosti valné hromady s c h v a l u j e  vyplacení nenárokové 

složky odměny jednatele za rok 2012 jednateli Jaromíru Šostokovi ve výši 50.000,-- Kč, dle 
Smlouvy o výkonu funkce jednatele, bod 6.5. 

 
D.  Jediný společník  společnosti v působnosti valné hromady schvaluje auditora Ing. Vladimíra 

Vostrého, člena Komory auditorů České republiky, č. oprávnění 358 k provádění auditu 
účetnictví a hospodaření společnosti KABEL OSTROV, s. r. o. 
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E. Valná hromada projednala a vzala na vědomí rezignaci pana Jaromíra Šostoka ze dne 20. 3. 2013 
z funkce  jednatele společnosti KABEL OSTROV, s. r. o. s tím, že funkce jednatele Jaromíra 
Šostoka zaniká dne 27. 5. 2013. 

 
F. Valná hromada jmenuje Ing. Libuši Benešovou jednatelkou společnosti KABEL OSTROV,        

s. r. o. s účinností ode dne 28. 5. 2013. 
 
G. Valná hromada odvolává všechny členy dozorčí rady společnosti KABEL OSTROV, s. r. o.  

k 30. 6. 2013.  
 

H. Valná hromada navrhuje zrušení orgánu dozorčí rady společnosti KABEL OSTROV, s. r. o.  
 
Usn. RM č. 349/13 
RM p o v ě ř u j e  starostu města Ostrova Bc. Pavla Čekana podpisem písemných vyhotovení 
výše uvedeného rozhodnutí jediného společníka společnosti KABEL OSTROV, s. r. o. v působnosti 
valné hromady ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 věta druhá zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
2. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 350/13 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2012 pod 
č. 693/12, 777/12 a z roku 2013 pod č. 132/13, 142/13, 143/13, 163/13, 195/13, 196/13, 213/13, 
234/13, 255/13 až 257/13, 273/13, 274/13, 289/13, 293/13, 296/13, 302/13, 310/13, 311/13, 316/13 
až 321/13, 323/13, 325/13, 326/13, 330/13 až 332/13, 340/13, 346/13 a 347/13. 

 
3. Prodloužení smlouvy závazku ve veřejné linkové přepravě osob (MHD)  
Usn. RM č. 351/13 
RM schvaluje dodatek č. 3 smlouvy č. 136-11-06-09 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
osobní dopravě na provozování MHD v Ostrově pro období 01. 07. 2013 – 30. 06. 2014 dle 
předloženého návrhu. 
 
4. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu  
4a. Přesun v rozpisu rozpočtu č. 1/2013 – OMS – přesun prostředků na zajištění správy veřejného 
WC na Starém náměstí 
Usn. RM č. 352/13 
RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 1/2013: 
Snižují se výdaje v rozpisu rozpočtu města pro rok 2013 o 10 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
odběr el. energie v kašnách, snižují se výdaje o 31 tis. Kč na odběr vody v kašnách a zvyšují se 
výdaje v rozpisu rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové správy o 41 tis. Kč na zajištění 
správy veřejného WC na Starém náměstí. 
 
4b. Rozpočtové opatření č. 48/2013 – ODS – přesun finančních prostředků na nákup elektronických 
čipových karet na MHD 
Usn. RM č. 353/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 48/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 20 tis. Kč u odboru dopravně správního na 
příspěvek na autobusové spoje MHD a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 20 tis. Kč 
u odboru dopravně správního na nákup elektronických čipových karet na MHD.  
 
4c. Rozpočtové opatření č. 49/2013 – MP – přesun prostředků na výdaje související s pořízením 
dlouhodobého majetku 
Usn. RM č. 354/13 
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RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 49/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 1 tis. Kč u městské policie na ostatních službách 
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u městské policie o 1 tis. Kč na zaplacení 
správního poplatku za přihlášení vozidla. 
 
4d. Rozpočtové opatření č. 51/2013 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny  
Usn. RM č. 355/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 51/2013: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 714,00 Kč u odboru majetkové správy 
z přijatého pojistného plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 714,00 Kč na 
opravy nebytových prostor. 
 
4e. Přesun v rozpisu rozpočtu č. 2/2013 – OKSVS – přesun prostředků na dodavatelsky pořízené 
informace 
Usn. RM č. 356/13 
RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 2/2013: 
Snižují se výdaje v rozpisu rozpočtu města pro rok 2013 o 22 tis. Kč u odboru kanceláře starosty  
a vnitřní správy na poradenské služby a zvyšují se výdaje v rozpisu rozpočtu města pro rok 2013  
u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 22 tis. Kč na dodavatelsky pořízené informace. 
 
4f. Rozpočtové opatření č. 53/2013 – OKSVS – přesun finančních prostředků na  úhradu nákladů 
soudního řízení  
Usn. RM č. 357/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 53/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 15 tis. Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní 
správy na poradenských službách a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 15 
tis. Kč na úhradu nákladů soudního řízení dle usnesení KS Plzeň za neplatnost výpovědi z nájmu 
bytu. 
 
4g. Rozpočtové opatření č. 54/2013 – OMS – zařazení finančních prostředků na vrácení kupní ceny 
z roku 2007 dle rozsudku OS Karlovy Vary společnosti G-MAR PLUS, s. r. o. 
Usn. RM č. 358/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 54/2013: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 1.571.225,00 Kč převodem z Fondu 
rezerv a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové správy ve 
výši 1.571.225,00 Kč na vrácení kupní ceny za pozemek z roku 2007 dle rozsudku OS Karlovy 
Vary společnosti G-MAR PLUS, s. r. o. 
 
4h. Rozpočtové opatření č. 55/2013 – OKSVS – zvýšení příjmů za dojíždějící žáky a zvýšení výdajů 
na slevy dětem ve školní družině 
Usn. RM č. 359/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 55/2013: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy  
o 9 tis. Kč za dojíždějící žáky a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kanceláře 
starosty a vnitřní správy o 9 tis. Kč na poskytnutí slevy rodinám v hmotné nouzi pro děti ve školní 
družině. 
 
4i. Rozpočtové opatření č. 56/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na příspěvek na opravu 
plotu na cizím pozemku pro výstavbu RD  
Usn. RM č. 360/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 56/2013: 
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Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 82 tis. Kč u odboru majetkové správy na opravy  
a údržbu vozovek ve městě a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 82 tis. Kč 
na příspěvek na opravu plotu na cizím pozemku pro výstavbu RD.  
 
4j. Rozpočtové opatření č. 57/2013 – OF – přesun finančních prostředků na úhradu nákladů řízení 
dle usnesení OS K. Vary  
Usn. RM č. 361/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 57/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 79 tis. Kč u odboru finančního na odměnu 
exekutorovi a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 79 tis. Kč na úhradu 
nákladů řízení dle usnesení OS K. Vary za odstoupení kupní smlouvy na prodej pozemku G-MAR 
PLUS, s. r. o.  
 
4k. Rozpočtové opatření č. 60/2013 – OI – přesun finančních prostředků z rekonstrukce objektu  
č. p. 1036 na revitalizaci městského koupaliště – výstavba hřiště 
Usn. RM č. 362/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 60/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 50 tis. Kč u odboru investic na rekonstrukci 
objektu č. p. 1036 Lidická ulice – společenské centrum pro seniory a navyšují  se výdaje  v rozpočtu 
města pro rok 2013 o 50 tis. Kč u odboru investic  na revitalizaci městského koupaliště na sportovně 
rekreační areál – vybudování hřiště.  
 
4l. Přesun v rozpisu rozpočtu č. 3/2013 – OKSVS – přesun prostředků na mzdy  
RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 3/2013: 
Usn. RM č. 363/13 
Snižují se výdaje v rozpisu rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kancelář starosty a vnitřní správy 
o 74 tis. Kč na platy zaměstnanců, o 18 tis. Kč na sociální pojištění, o 7 tis. Kč  na zdravotní 
pojištění a zařazují se výdaje do rozpisu rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kancelář starosty  
a vnitřní správy ve výši 99 tis. Kč na odstupné. 
 
5. Řešení pohledávek (stav k 30. 4. 2013)  
-  bez usnesení 
 
6. Pronájmy 
6a. Pronájem stavby garáže na st. p. č. 983 včetně st. p. č. 983 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 364/13 
RM schvaluje pronájem stavby garáže na st. p. č. 983, včetně st. p. č. 983 v k. ú. Ostrov nad Ohří, 
ulice Lidická, o výměře 26,00 m², paní Blance Búthové, bytem Hornická 617, 363 01 Ostrov, za 
nájemné 500,-- Kč/měsíc na dobu neurčitou. 
 
6b. Prominutí nájemného z pronájmu nebytového prostoru na č. p. 1202 
- bez usnesení  
 
6c. Prodloužení nájemní smlouvy s firmou SALUT Karlovy Vary, s. r. o. na pronájem pozemku na 
p. p. č. 224/32, p. p. č. 224/33 a p. p. č. 224/34 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
-  bez usnesení 
 
6d. Pronájem části pozemku p. p. č. 500/16 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 365/13 
RM schvaluje zřízení trvalého tržního místa a uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 
500/16 o výměře 24 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu Karlu Duškovi, bytem Kolová 159, 360 01 
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Karlovy Vary, za účelem umístění stánku pro prodej ovoce, zeleniny a květin, za nájemné ve výši 
1.000 Kč/m2/rok.  
 
Usn. RM č. 366/13 
RM ukládá OKSVS doplnit Tržní řád o nově zřízené trvalé tržní místo.  
 
7. Prodloužení termínu užívání dočasné stavby vzorového domu společnosti OXES Ostrov, s. r. o.  
Usn. RM č. 367/13 
RM nedoporučuje prodloužení termínu užívání dočasné stavby řadového rodinného domu – 
vzorového domu společnosti OXES Ostrov, s. r. o., vybudovaného na st. p. č. 3195 v k. ú. Ostrov 
nad Ohří na dobu do 30. 6. 2014. Po uplynutí této doby stavebník (vlastník stavby) stavbu, včetně 
příslušenství (domovních přípojek vody, kanalizace a elektřiny), odstraní, dotčené pozemky uvede 
do původního stavu, pokud by nedošlo k dalšímu prodloužení souhlasu nebo se obě strany 
nedohodly jinak.  
 
8. Veřejná zakázka na zhotovitele stavby „Rekonstrukce půdních vestaveb č. p. 767 – 768 ul. 
Palackého, Ostrov“ – výběr zhotovitele  
Usn. RM č. 368/13 
RM vylučuje ze zadávacího řízení pro nesplnění §71 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nabídku č. 8 Petr Soukup, K Zátiší 243, 360 01 Jenišov, 
IČ: 49166549. 
 
Usn. RM č. 369/13 
RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky „ Rekonstrukce půdních vestaveb č. p. 767 – 768 ul. 
Palackého, Ostrov“  nabídku společnosti Lešení Trubač, s. r. o., Praha 10, Strašnice, Na výsluní 
201/13, IČ: 29070139 za nabídkovou cenu 1.654 085,-- Kč bez DPH. Na druhém místě se umístila 
společnost TERCOM, s. r. o., Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb, IČ: 26332671 za nabídkovou cenu 
1.727 888,-- Kč bez DPH. Na třetím místě se umístila společnost RENSTAV stavební, s. r. o., 
Dobrovského 530, 356 04 Dolní Rychnov, IČ: 27991032 za nabídkovou cenu 1.729 438,16,-- Kč 
bez DPH. 
 
Usn. RM č. 370/13 
RM ukládá OMS zajistit rozpočtovým opatřením finanční prostředky k zajištění stavby. 
 
9a. Vyhlášení vítěze zadávacího řízení na zhotovitele akce "Realizace úspor energie: ZŠ  Májová 
997, Ostrov,  MŠ Halasova 765, Ostrov,  MŠ Palackého 1045, Ostrov"  
Usn. RM č. 371/13 
RM vylučuje dle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, ze zadávacího řízení pro nesplnění § 53 odst. 1. písm. b) firmy ISSO –  
Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o., Svatava 255, 357 03 Svatava, IČ: 18248675 a RENSTAV 
stavební, s. r. o., Dobrovského 530, 356 04 Dolní Rychnov, IČ: 27991032 a pro nesplnění § 53 odst. 
1. písm. a) a b) firmy KVARYOD, spol. s r. o., Hornická, 31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 47716746  
a IPM stars, s. r. o., Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1. 
 
Usn. RM č. 372/13 
RM vyhlašuje vítězem soutěže na zhotovitele stavby „Realizace úspor energie ZŠ Májová 997, 
Ostrov“ firmu Stavební společnost J. Oršuliak, a. s., Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří, 
IČ: 25028316 za nabídkovou cenu 8.225 734,-- Kč včetně DPH, na druhém místě se umístila 
firma METALL QUATRO, spol. s r. o., Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most, IČ: 61538213 za 
nabídkovou cenu 9.186 809,39 Kč včetně DPH a na třetím místě se umístila firma PETROM 
STAVBY, s. r. o., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10, IČ: 26769611 za nabídkovou cenu 
10.333 087,70 Kč včetně DPH. 
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Usn. RM č. 373/13 
RM vyhlašuje vítězem soutěže na zhotovitele stavby „Realizace úspor energie MŠ Halasova 765, 
Ostrov“ firmu První krušnohorská realitní kancelář, s. r. o., Poštovní 1204, 432 01 Kadaň,  
IČ: 47310979 za nabídkovou cenu 4.741 117,20 Kč včetně DPH, na druhém místě se umístila 
firma DOZORSTAV, s. r. o., Jahodová 479/8, 360 07 Karlovy Vary, IČ: 283 82 234 za nabídkovou 
cenu 4.804 921,72 Kč včetně DPH a na třetím místě se umístila firma METALL QUATRO, spol., 
s r. o., Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most, IČ:61538213 za nabídkovou cenu 5.109 202,93 Kč včetně 
DPH. 
 
Usn. RM č. 374/13 
RM vyhlašuje vítězem soutěže na zhotovitele stavby „Realizace úspor energie MŠ Palackého 
1045, Ostrov“ firmu METALL QUATRO, spol. s r. o ., Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most, IČ: 
61538213 za nabídkovou cenu 4.738 763,76 Kč, na druhém místě se umístila firma První 
krušnohorská realitní kancelář, s. r. o, Poštovní 1204, 432 01 Kadaň, IČ: 47310979 za nabídkovou 
cenu 4.741 058,12 Kč včetně DPH a na třetím místě se umístila firma SWIETELSKY stavební,  
s. r. o. odštěpný závod pozemní stavby Západ, oblast Sokolov, Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň 
za nabídkovou cenu 5.423 078,-- Kč včetně DPH. 
 
 
9b. VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov" – zrušení VŘ  
Usn. RM č. 375/13 
RM bere na vědomí zrušení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na zhotovitele  „Rekonstrukce 
kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov“ dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Usn. RM č. 376/13 
RM bere na vědomí nové zveřejnění ZŘ pro veřejnou zakázku na zhotovitele pro akci 
„Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov“ na profilu zadavatele.  
 
10. Strategický plán rozvoje města Ostrova – plnění a aktualizace (2. čtení)  
Usn. RM č. 377/13 
RM doporučuje ZM schválit vyhodnocení plnění projektů Strategického plánu rozvoje města 
Ostrova k 31. 12. 2012 dle předloženého návrhu a doporučuje souhlasit s předloženou aktualizací 
Strategického plánu rozvoje města Ostrova dle předloženého návrhu pro roky 2013 a následující. 
 
11. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Ostrovskem na kole a pěšky"  
Usn. RM č. 378/13 
RM doporučuje ZM schválit projekt "Ostrovskem na kole a pěšky"  ve smyslu předloženého návrhu 
a schválit podání žádosti o dotaci do Fondu malých projektů Euregia Egrensis v rámci operačního 
programu Ziel3 / Cíl3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným 
státem Sasko 2007 – 2013. 
 
Usn. RM č. 379/13 
RM doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu "Ostrovskem na kole a pěšky", který 
v celkové výši předpokládaných způsobilých nákladů nepřesáhne pro město Ostrov částku  6.000,00 
EUR. Výše spolufinancování vlastního podílu města Ostrov bude 15 % z celkových způsobilých 
nákladů projektu, což činí 900,00 EUR. RM doporučuje ZM schválit předfinancování celkových 
způsobilých nákladů projektu z rozpočtu města Ostrov ve výši 100 %, tj. 6.000,00 EUR a všech 
případných nezpůsobilých výdajů tohoto projektu nutných k jeho úspěšné realizaci. 
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Usn. RM č. 380/13 
RM doporučuje ZM pověřit starostu města Ostrova podpisem všech souvisejících dokumentů, 
nezbytných pro podání žádosti o dotaci projektu "Ostrovskem na kole a pěšky"  do Fondu malých 
projektů Euregia Egrensis v rámci programu Ziel 3 / Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi 
Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013. 
 
Usn. RM č. 381/13 
RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu "Ostrovskem na kole a pěšky"  pro 
podání žádosti o dotaci a zajistit finanční prostředky v rozpočtu města na realizaci projektu 
v případě získání dotace na tento projekt. 
 
12. Žádost OCH Ostrov o navýšení neinvestičního příspěvku na poskytování služeb  
Usn. RM č. 382/13 
RM souhlasí se zvýšením příspěvku Oblastní charitě Ostrov na poskytování sociálních služeb 
občanům města Ostrov z částky 95.000,-- Kč na částku 112.000,-- Kč v roce 2013. 
 
Usn. RM č. 383/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 58/2013: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2013 o 17 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje  
a zařazují se výdaje rozpočtu města pro rok 2013 u odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši  
17 tis. Kč na zvýšení příspěvku Oblastní charitě Ostrov na poskytování služeb.  
 
13. Žádost OCH Ostrov o poskytnutí příspěvku na humanitární sklad nábytku, nádobí apod. 
Usn. RM č. 384/13 
RM souhlasí se poskytnutím příspěvku Oblastní charitě Ostrov na provoz humanitárního skladu 
použitého nábytku, nádobí apod. pro občany města Ostrov v roce 2013 ve výši 26.000,-- Kč. 
 
Usn. RM č. 385/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 59/2013: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2013 o 26 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje  
a zařazují se výdaje rozpočtu města pro rok 2013 u odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši  
26 tis. Kč na poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Ostrov na provoz humanitárního skladu.  
 
14. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg 
Usn. RM č. 386/13 
RM doporučuje ZM poskytnout PRVNÍ OSTROVSKÉ LÉKAŘSKÉ, společnosti s ručením 
omezeným, se sídlem Hroznětínská 350, 363 01 Ostrov, IČ: 49196065, dotaci z rozpočtu města ve 
výši 200 tis. Kč na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg přístroje. 
 
Usn. RM č. 387/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 52/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města na rok 2013 ve výši 200 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kancelář starosty  
a vnitřní správy ve výši 200 tis. Kč na dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg 
přístroje. 
 
15. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 1/2013 (OZV č. 1/2013), kterou se nařizuje 
provedení speciální ochranné deratizace 
Usn. RM č. 388/13 
RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 1/2013, kterou se nařizuje 
provedení speciální ochranné deratizace. 
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16. Přijetí daru historického porcelánu  
Usn. RM č. 389/13 
RM schvaluje přijetí daru 13 ks historického porcelánu z produkce bývalé ostrovské porcelánky 
Pfeiffer & Löwenstein od Spolku přátel města Ostrova na základě Dodatku č. 8 k darovací smlouvě 
reg. č. 310 – 99 – 12 – 15. 
 
17. Odvolání člena komise pro propagaci a historickou paměť města  
Usn. RM č. 390/13 
RM odvolává v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Zdenku Čepelákovou z funkce člena komise pro 
propagaci a historickou paměť města na její vlastní žádost.  
 
18. VZ „Úklidové práce pro Dům kultury Ostrov“  
Usn. RM č. 391/13 
RM schvaluje pro veřejnou zakázku Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary 
na „Úklidové práce pro Dům kultury Ostrov“ zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku  
malého rozsahu na služby, schvaluje zadávací dokumentaci, kvalifikační kritéria pro dodavatele      
a  seznam oslovených dodavatelů. Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena. 
 
Usn. RM č. 392/13 
Rada města schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise 
provede otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek. 
 
19. Žádost Městské knihovny Ostrov o souhlas s čerpáním z investičního fondu  
Usn. RM č. 393/13 
RM souhlasí s čerpáním z investičního fondu Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace na 
pořízení 3 kusů zvonkových tabel ve výši max. 50.000,-- Kč. 
 
20. Program 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 
Usn. RM č. 394/13 
RM schvaluje program 3. řádného jednání ZM v řádném termínu 5. 6. 2013: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 1/2013 (OZV č. 1/2013), kterou se nařizuje 

provedení speciální ochranné deratizace – OKSVS 
3. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg přístroje – OKSVS   
4. Občan města – OKSVS 
5. Rozpočtová opatření – OF 
6. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost – OF 
7. Strategický plán rozvoje města Ostrova – plnění a aktualizace – ORÚP 
8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Ostrovskem na kole a pěšky" – ORÚP 
9. Prodeje: OMS 

a) Prodej části p. p. č. 224/330 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Prodej p. p. č. 2077/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
c) Prodej části p. p. č. 49/1 v k. ú. Mořičov 
d) Revokace usnesení o prodeji pozemků v PZO II společnosti KVTISK, s. r. o. 
e) Snížení vyvolávací ceny ve veřejné dražbě dobrovolné v rámci prodeje domu č. p. 320  

v Nádražní ulici včetně st. p. č. 411 a pozemku p. p. č. 2090/1, vše v k. ú. Ostrov nad 
Ohří 

10. Nákup pozemků p. p. č. 1373/5, 1373/34 a 1373/35 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
11. Nákup stavby bez č. p. /č. e. na st. p. č. 2805 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
12. Záměr prodeje objektu MěÚ, Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov 
13. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu 
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21. Žádost ZUŠ o souhlas s čerpáním z rezervního fondu  
Usn. RM č. 395/13 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Základní umělecké školy Ostrov, Masarykova 717, 
okres Karlovy Vary ve výši max. 365.000,-- Kč na nákup 10 sestav stolních PC s příslušenstvím, 11 
monitorů, 2 notebooků s příslušenstvím a software. 
 
22. Převod majetku do správy Městské knihovny Ostrov 
Usn. RM č. 396/13 
RM souhlasí s bezúplatným převodem části vybavení po skončení akce „Využití Paláce princů pro 
Městskou knihovnu“ Ostrov, příspěvkovou organizaci – mimo dotaci – v  celkové hodnotě 
500.074,50 Kč. 
 
Usn. RM č. 397/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 50/2013: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 18.529,00 Kč převodem z  Fondu rezerv 
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kancelář starosty a vnitřní 
správy ve výši 18.529,00 Kč na příspěvek na oprávku převedeného majetku – dataprojektoru  
a Zabezpečení knihovního fondu pro Městskou knihovnu Ostrov, příspěvková organizace. 
 
23. Žádost MDDM o souhlas s přijetím finančního daru  
Usn. RM č. 398/13 
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 30.000,-- Kč od Lesů České republiky, s. p. na 
podporu projektu Environmentální vzdělávání dětí, mládeže a veřejnosti pro Městský dům dětí  
a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary. 
 
24. Informace starosty 
24a. Valná hromada Ostrovské teplárenské,  a. s. 
Usn. RM č. 399/13 
VH schvaluje návrh formy zadávacího řízení na výběr auditora právního a daňového auditu OT, a. s. 
za roky 2010 až 2012, návrh uchazečů dle předloženého návrhu a ukládá představenstvu OT, a. s. 
vykonat všechny úkony s tím spojené včetně oslovení uchazečů a finančního krytí uvedené zakázky. 
 
Usn. RM č. 400/13 
VH schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede 
otevření obálek s nabídkami a hodnocení. 
 
24b. Informace o budově stávajícího MěÚ 
Usn. RM č. 401/13 
RM doporučuje ZM projednat záměr prodeje stávajícího objektu Městského úřadu Ostrov, 
Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov.  
 
24c. Odpis pohledávky pro nevymahatelnost 
Usn. RM č. 402/13 
RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky za nájemné a služby po zemřelé Miladě Berkové, 
naposledy bytem Ostrov, Hlavní třída 794/4, v celkové výši 116.684,-- Kč pro nevymahatelnost. 
 
25. Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
         Milan Matějka             Bc. Pavel Čekan 
         místostarosta                     starosta          
             


