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Město Ostrov  
Usnesení 

z  9. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 29. dubna 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:   Ing. Jana Punčochářová  
Zapsala:          Jana Škutová 
  
Program: 

1. Kontrola plnění usnesení RM 
2. Bezplatné zajištění správy telekomunikačních a datových služeb pro město Ostrov firmou 

Fayron, s. r. o. - OKSVS 
3. Žádost ZŠ JVM a MŠ o souhlas s čerpáním z rezervního fondu – OKSVS 
4. Žádost ZŠ Májová o souhlas s čerpáním z fondů školy – OKSVS 
5. Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Krásný Les a městem Ostrov - OKSVS 
6. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu - OF 
7. Řešení pohledávek (stav k 31.3.2013) - OF 
8. Prominutí poplatku z prodlení – OF 
9. Půjčka Sdružení Krušné hory – západ - OF 
10. VZ - Obnova kulturních památek – kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově – prezentace fresek 

v hlavní lodi - výběr dodavatele – OI 
11. Postup realizace staveb projektu Rekonstrukce zámku Ostrov, stavební část -  stav od  

1.1.2013   k  31.3.2013, Zpráva č.3 - OI 
12. Strategický plán rozvoje města Ostrova - plnění a aktualizace (1.čtení) – ORÚP 
13. Projekt Historický Ostrov II -  odsouhlasení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - 

ORÚP 
14. VZ – Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov – OMS 
15. Provozní řád a ceník vstupného na městské koupaliště Ostrov pro sezónu roku 2013 – OMS 
16. Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů za účelem zadání veřejné zakázky "Centrální 

dodávka silové elektrické energie pro sdružení měst, jejich příspěvkových organizací a 
právnických osob v nichž mají města 100% podíl" – OMS 

17. Pronájmy: OMS 
a) Pronájem pozemku p. p. č. 224/571 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Dohoda o ukončení pronájmu skladového prostoru v I. PP na č. p. 706-712, ulice 

Brigádnická 
c) Změna výměry v nebytovém prostoru na č. p. 706-712, Ostrov 
d) Pronájem části nebytového prostoru na č. p. 1036 organizaci Člověk v tísni 
e) Pronájem části nebytového prostoru na č. p. 1036 Územní organizaci Svazu diabetiků 
ČR 

f) Pronájem části nebytového prostoru na č. p. 1036 Občanskému sdružení Ostrůvek 
g) Pronájem části nebytového prostoru na č. p. 1036 Oblastní charitě Ostrov 
h) Pronájem stavby garáže na st. p. č. 1553, včetně st. p. č. 1553 v k. ú. Ostrov nad Ohří" 

      18. Prodeje: OMS 
a) Prodej části p. p. č. 427/4 a 427/1 v k. ú. Maroltov 
b) Prodej p. p. č. 2077/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
c) Nákup stavby bez č. p./č. e. na st. p. č. 2805 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
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     19.  Informace starosty 
      a) Program 2. řádného jednání ZM v mimořádném termínu – OKSVS 

b) 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 - 
- OMS 
c) Projekt Dům kultury Ostrov - centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas -  odsouhlasení 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
d) Projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov - odsouhlasení Dodatku č. 
3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
e)  Stavební úpravy č. p. 1202 - Rozšíření kapacity Domova pro seniory - seniory - dodatečné 
stavební  práce - Změnový list č. 2 

     20. Zprávy z komisí 
 
 
 
Účast: 
Vedoucí OKSVS k bodům 2 až 5, 19a)  
Vedoucí OF k bodům 6 až 9 
Vedoucí OI k bodu 10, 11 a 19e) 
Vedoucí ORÚP k bodům 12, 13,19c), 19d) 
Vedoucí OMS k bodům 14 až 18 a 19b) 
 
 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení RM 
Usn. RM č. 269/13 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2013 pod 
č. 155/13, 208/13, 229/13,  230/13, 232/13, 235/13 až 252/13. RM ruší své usnesení č. 782/12 ze 
dne 30. 10. 2012. 

 
 
2. Bezplatné zajištění správy telekomunikačních a datových služeb pro město Ostrov firmou Fayron, 
s. r. o.  
Usn. RM č. 270/13 
RM schvaluje uzavření smlouvy na bezplatné zajištění správy telekomunikačních a datových služeb 
pro město Ostrov firmou Fayron, s. r. o., se sídlem Karlovy Vary, Vítězná 634/50a, PSČ 360 01, IČ: 
288 68 439, DIČ: CZ288 68 439.  
 
 
3. Žádost ZŠ JVM a MŠ o souhlas s čerpáním z rezervního fondu  
Usn. RM č. 271/13 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské 
školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ve výši max. 22.914,-- Kč na nákup 6 kompletů 
úklidových vozíků. 
 
 
4. Žádost ZŠ Májová o souhlas s čerpáním z fondů školy  
Usn. RM č. 272/13 
RM souhlasí s posílením investičního fondu Základní školy Ostrov, Masarykova 997, okres Karlovy 
Vary převedením 700.000,-- 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. 273/13 
RM ukládá provést odvod částky 700.000,00 Kč z investičního fondu Základní škole Ostrov, 
Májová 997, okres Karlovy Vary do rozpočtu města dle § 28 odst. 6 písm. b) zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Usn. RM č. 274/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 39/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy ve 
výši 700.000,00 Kč z nařízeného odvodu z investičního fondu Základní školy Ostrov, Májová 997, 
okres Karlovy Vary a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru  majetkové správy  
o 700.000,00 Kč na opravy a údržbu v Základní škole Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary. 
 
 
5. Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Krásný Les a městem Ostrov  
Usn. RM č. 275/13 
RM schvaluje v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Krásný Les  
a městem Ostrov na dobu určitou od 1. 6. 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. 
 
 
6. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu  
6a. Rozpočtové opatření č. 33/2013 – OKSVS – účelový neinvestiční příspěvek z MŠMT 
prostřednictvím KÚKK pro Základní školu JVM Ostrov 
Usn. RM č. 276/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 33/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 239.942,04 Kč z účelového neinvestičního 
příspěvku z Karlovarského kraje na projekt Komplexní systém služeb pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami města Ostrov pod účelovým znakem 33006 a zařazení výdajů do rozpočtu 
města pro rok 2013 ve výši 239.942,04 Kč na příspěvek pro Základní školu JVM a Mateřskou školu 
Ostrov na projekt Komplexní systém služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami města 
Ostrov pod účelovým znakem 33006  . 
 
6b. Rozpočtové opatření č. 34/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na teplovodní topení na 
staré radnici 
Usn. RM č. 277/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 34/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 122 tis. Kč u odboru majetkové správy na řádku 
opravy na staré radnici a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 122 tis. Kč u odboru 
majetkové správy na řádku rozvody topení na staré radnici.  
 
6c. Rozpočtové opatření č. 35/2013 – OKSVS – ZŠ JVM - vyúčtování a vrácení nevyčerpané části 
dotace na realizaci projektu komplexní systém služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami města Ostrov  
Usn. RM č. 278/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 35/2013: 
Snížení příjmů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy  
o 139.431,85 Kč z účelového neinvestičního příspěvku z Karlovarského kraje na projekt Komplexní 
systém služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami města Ostrov pod účelovým znakem 
33006 a snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 139.431,85 Kč u příspěvku pro 
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Základní školu JVM a Mateřskou školu Ostrov na projekt Komplexní systém služeb pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami města Ostrov pod účelovým znakem 33006. 
 
6d. Rozpočtové opatření č. 36/2013 – OSVZ – přesun finančních prostředků na pohoštění dle 
zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí 
Usn. RM č. 279/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 5 tis. Kč u odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
na řádku nákup receptů a žádanek s modrým pruhem a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 
2013 ve výši 5 tis. Kč u odboru sociálních věcí a zdravotnictví na nákup pohoštění.  
 
6e. Rozpočtové opatření č. 37/2013 – OSVZ – přesun finančních prostředků na příspěvek pro 
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň  
Usn. RM č. 280/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 30 tis. Kč u odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví na prevenci sociálně patologických jevů a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro 
rok 2013 ve výši 30 tis. Kč u odboru sociálních věcí a zdravotnictví na příspěvek pro Dětský 
diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň na projekt 
Smysluplné trávení volného času, jako základ pro změnu.  
 
6f. Rozpočtové opatření č. 38/2013 – OKSVS – zařazení účelové dotace ze státního rozpočtu na 
volbu prezidenta ČR 
Usn. RM č. 281/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 38/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 938,00 Kč z účelové dotace ze státního 
rozpočtu ze všeobecné pokladní správy na volbu prezidenta ČR pod ÚZ 98008 a zařazení výdajů do 
rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 938,00 Kč na úhradu výdajů v souvislosti s volbou prezidenta 
ČR pod ÚZ 98008. 
 
6g. Rozpočtové opatření č. 42/2013 – OSVZ - zařazení neinvestiční účelové dotace na úhradu 
nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - právní ochrany 
dětí v roce 2013 – záloha na I. pololetí roku 2013   
Usn. RM č. 282/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 42/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 1.389.201,00 Kč z neinvestiční účelové 
dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - 
- právní ochrany dětí v roce 2013 pod účelovým znakem 13011 a zařazení výdajů do rozpočtu města 
pro rok 2013 ve výši 1.389.201,00 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností 
vykovávaných v oblasti sociálně - právní  ochrany dětí v roce 2013 pod účelovým znakem 13011. 
 
 
7. Řešení pohledávek (stav k 31.3.2013)  
- bez usnesení 
 
 
8. Prominutí poplatku z prodlení  
Usn. RM č. 283/13 
RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 3.799,-- Kč paní Zdeňce Nemanské, Ostrov, 
Brigádnická 712/7. 
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9. Půjčka Sdružení Krušné hory – západ  
Usn. RM č. 284/13 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí půjčky ve výši 250 tis. Kč Sdružení Krušné hory – západ, 
IČ 49754866, Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov na předfinancování projektu „Vítejte zpět v Ostrově, 
pane Bachu“. 
 
Usn. RM č. 285/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 40/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města na rok 2013 ve výši 250 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2013 u odboru finančního ve výši 250 tis. Kč 
na poskytnutí půjčky pro Sdružení Krušné hor – západ.  
 
 
10. VZ - Obnova kulturních památek – kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově – prezentace fresek 
v hlavní lodi - výběr dodavatele  
Usn. RM č. 286/13 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková cena 
schvaluje pořadí nabídek dle předloženého návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 
"Obnova kulturních památek – kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově – prezentace fresek v hlavní lodi 
firmě RE, spol. s r.o., se sídlem Rašínovo nábřeží 46, 128 00 Praha 2, IČ 48591441, s nabídkovou 
cenou 579 695,75 Kč bez DPH a 671 450,11 Kč s DPH jako nejvýhodnějšího pro zadavatele.  
 
 
11. Postup realizace staveb projektu Rekonstrukce zámku Ostrov, stavební část -  stav od  1.1.2013   
k  31.3.2013, Zpráva č.3  
- bez usnesení 
 
12. Strategický plán rozvoje města Ostrova - plnění a aktualizace (1.čtení)  
Usn. RM č. 287/13 
RM bere na vědomí informaci o vyhodnocení plnění projektů Strategického plánu rozvoje města 
Ostrova k 31.12.2012 a návrh aktualizace Strategického plánu rozvoje města Ostrova pro roky 2013 
a následující. 
 
Usn. RM č. 288/13 
RM ukládá odboru rozvoje a územního plánování předložit vyhodnocení plnění projektů 
Strategického plánu rozvoje města Ostrova k 31.12.2012 a návrh aktualizace Strategického plánu 
rozvoje města Ostrova pro roky 2013 a následující na pracovní jednání ZM a závěry vzešlé z tohoto 
jednání předložit na následující zasedání RM. 
 
 
13. Projekt Historický Ostrov II -  odsouhlasení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  
Usn. RM č. 289/13 
RM doporučuje ZM projednat a schválit podmínky Dodatku č. 2 ke Smlouvě 
CZ.1.09/1.2.00/09.00241 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad pro projekt Historický Ostrov II. 
 
 
14. VZ – Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov  
Usn. RM č.290/13 
RM schvaluje pro veřejnou zakázku na zhotovitele “  Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 
766, Ostrov“ návrh formy zadávacího řízení, návrh na výběr zájemců a kritéria pro kvalifikaci 
uchazečů dle předloženého návrhu se změnou uvedenou v zápise. 
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Usn. RM č. 291/13 
RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede 
otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení. 
 
 
15. Provozní řád a ceník vstupného na městské koupaliště Ostrov pro sezónu roku 2013  
Usn. RM č. 292/13 
RM schvaluje provozní řád a ceník vstupného na koupaliště Ostrov pro sezónu 2013 dle 
předloženého návrhu (ceny ve stejné výši jako v roce 2012).   
 
 
16. Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů za účelem zadání veřejné zakázky "Centrální dodávka 
silové elektrické energie pro sdružení měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob v 
nichž mají města 100% podíl"  
Usn. RM č. 293/13 
RM schvaluje Smlouvu I stupně - „Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů za účelem zadání 
veřejné zakázky "Centrální dodávka silové elektrické energie pro sdružení měst, jejich 
příspěvkových organizací a právnických osob v nichž mají města 100% podíl", která bude uzavřena 
mezi městem Ostrov a městskými příspěvkovými organizacemi.  
 
Usn. RM č. 294/13 
RM doporučuje ZM schválit vstup města Ostrov do sdružení veřejných zadavatelů za účelem zadání 
veřejné zakázky "Centrální dodávka silové elektrické energie pro sdružení měst, jejich 
příspěvkových organizací a právnických osob v nichž mají města 100% podíl".  
 
 
17. Pronájmy  
17a. Pronájem pozemku p. p. č. 224/571 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 295/13 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem p. p. č. 224/571 o výměře 312 m2 v k. ú. 
Ostrov nad Ohří, panu Jiřímu Považanovi, bytem Nejedlého 520, 363 01 Ostrov, za účelem 
vybudování klidové zóny kolem ubytovny, za cenu 3,56 Kč/m2/rok.  
 
17b. Dohoda o ukončení pronájmu skladového prostoru v I. PP na č. p. 706 - 712, ulice Brigádnická 
Usn. RM č. 296/13 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy, reg. č. 340-03-12-18 ze dne 1. 12. 2003, týkající se 
pronájmu skladového prostoru v I. PP na č. p. 706-712, ulice Brigádnická, uzavřenou s panem 
Pavlem Petričkem, IČ: 492 13 733, bytem Pod Křížkem 1384, 363 01 Ostrov, a to dohodou ke dni 
30. 4. 2013. 
 
17c. Změna výměry v nebytovém prostoru na č. p. 706-712, Ostrov 
Usn. RM č. 297/13 
RM schvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě reg. č. 230-02-08-01 ze dne 1. 7. 2002, ve 
znění pozdějších Dodatků, s panem Pavlem Petričkem, bytem Pod Křížkem 1348, PSČ 363 01 
Ostrov, IČ: 492 13 733, kterým dojde ke snížení výměry nebytových prostorů na č. p. 706-712 
Ostrov, ulice Brigádnická,  a to ze současných 113,43 m2 na 69,26 m2, s platností od 1. 6. 2013.  
 
17d. Pronájem části nebytového prostoru na č. p. 1036 organizaci Člověk v tísni 
Usn. RM č. 298/13 
RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru na č. p. 1036, ulice Lidická, o výměře celkem 
26,52 m², za nájemné 35,- Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, za účelem provozování kanceláře pro 
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poskytování sociálních služeb, organizaci Člověk v tísni, o. p. s., IČ: 257 55 277, se sídlem 
Šafaříkova 24, Praha 2, a to od 1. 6. 2013. 
17e. Pronájem části nebytového prostoru na č. p. 1036 Územní organizaci Svazu diabetiků ČR 
Usn. RM č. 299/13 
RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru na č. p. 1036, ulice Lidická, o výměře celkem 
25,9 m², za nájemné 30,- Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, za účelem provozování kanceláře, Územní 
organizaci Svazu diabetiků ČR, IČ: 477 01 897, se sídlem Masarykova 715, 363 01 Ostrov, a to od 
1. 6. 2013. 
 
17f. Pronájem části nebytového prostoru na č. p. 1036 Občanskému sdružení Ostrůvek 
Usn. RM č. 300/13 
RM schvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě reg. č. 305-12-10-17 ze dne 1. 10. 2012, s Občanským 
sdružením Ostrůvek, IČ: 266 307 29, se sídlem Lidická 1036, 363 01 Ostrov, kterým dojde k rozšíření 
předmětu pronájmu o skladové prostory v I. NP a I. PP na č .p. 1036, ulice Lidická, o výměře celkem 6,3 m², 
za nájemné 95,24 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, za účelem skladování hraček, a to od 1. 6. 2013. 
 
17g. Pronájem části nebytového prostoru na č. p. 1036 Oblastní charitě Ostrov 
Usn. RM č. 301/13 
RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru na č. p. 1036, ulice Lidická, o výměře 100,58 m², 
za nájemné 35,- Kč/m²/rok a výměře 75,73 m² za nájemné 1,- Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, za 
účelem zřízení zázemí vč. charitního šatníku s možností pronájmu místnosti č. 1 třetí osobě, 
Oblastní charitě Ostrov, IČ: 497 53 185, se sídlem Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov, a to od 1. 6. 
2013. 
 
17h. Pronájem stavby garáže na st. p. č. 1553, včetně st. p. č. 1553 v k. ú. Ostrov nad Ohří" 
Usn. RM č. 302/13 
RM schvaluje pronájem stavby garáže na st. p. č. 1553, včetně st. p. č. 1553 v k. ú. Ostrov nad Ohří, 
ulice Lidická, o výměře 26,00 m², slečně Šárce Vaňkové, bytem Kollárova 1270, 363 01 Ostrov, za 
nájemné 500,-Kč/měsíc, na dobu neurčitou. 
 
 
18. Prodeje  
18a. Prodej části p. p. č. 427/4 a 427/1 v k. ú. Maroltov 
Usn. RM č. 303/13 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 427/4 o výměře cca 100 m2 a části p. p. č. 427/1 o 
výměře cca 116 m2 v k. ú. Maroltov, manželům Emilu a Aleně Gürtlerovým, Maroltov 9, 363 01 
Ostrov, za cenu stanovenou znaleckým posudkem plus veškeré náklady spojené s prodejem.  
 
 
18b. Prodej p. p. č. 2077/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 304/13 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem p. p. č. 2077/1 o výměře 2978 m2 v k. ú. 
Ostrov nad Ohří, společnosti Stavebniny Jurča s. r. o., Karlovarská 1403, 363 01 Ostrov, za cenu 
10,- Kč/m2/rok, pokud bude schválen prodej tohoto pozemku Zastupitelstvem města. 
 
Usn. RM č. 305/13 
RM doporučuje ZM schválit prodej  p. p. č. 2077/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří společnosti Stavebniny 
Jurča s. r. o., Karlovarská 1403, 363 01 Ostrov, za kupní cenu ve výši 50,- Kč/m2 plus veškeré 
náklady spojené s prodejem. Prodej se uskuteční formou smlouvy nájemní a smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní. 
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Usn. RM č.306/13 
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod stavby obslužné komunikace, vybudované na p. p. 
č. 2078/1,  p. p .č. 2078/4 a p. p. č. 2077/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří dle dokumentace schválené ve 
stavebním řízení a podmínek stanovených odborem dopravně správním a odborem majetkové 
správy Městského úřadu v Ostrově, z majetku firmy Stavebniny Jurča s. r. o. do majetku Města 
Ostrov. 
 
18c. Nákup stavby bez č. p./č. e. na st. p. č. 2805 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 307/13 
RM nedoporučuje ZM schválit záměr nákupu stavby bez č. p./č. e. na  p .p. č. 2805 v k. ú. Ostrov 
nad Ohří od společnosti TIMA s.r.o., Vančurova 9, 360 17 Karlovy Vary. 
    
 
19.  Informace starosty 
19a. Program 2. řádného jednání ZM v mimořádném termínu  
Usn. RM č. 308/13 
RM schvaluje program 2. Řádného jednání ZM v mimořádném termínu 9.5.2013: 

1. Závěrečný účet města za rok 2012, použití prostředků fondů města a účetní závěrka 
            k  31.12.2012 - OF 
      2. Rozpočtová opatření - OF 
      3. Půjčka Sdružení Krušné hory – západ 
      4. Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů za účelem zadání veřejné zakázky "Centrální     
          dodávka silové elektrické energie pro sdružení měst, jejich příspěvkových organizací  
          a právnických osob v nichž mají města 100% podíl" - OMS  

5. Odvolání proti rozsudku OS K.Vary - uplatnění nároku na smluvní pokutu vůči G-MAR      
    PLUS, s.r.o. - OMS 
6. Projekt Historický Ostrov II -  odsouhlasení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí     

          dotace  - ORÚP 
      7. Projekt Dům kultury Ostrov - centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas -  odsouhlasení          
          Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
      8. Projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov - odsouhlasení Dodatku č. 3   
          ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
 
 
19b. 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 
Usn. RM č. 309/13 
RM doporučuje ZM snížit minimální vyvolávací cenu, původně stanovenou v usnesení ZM č. 17/12, 
ve veřejné dobrovolné dražbě při prodeji domu č. p. 320 v Ostrově, Nádražní ulici, včetně st. p. č. 
411 o výměře 182 m2 a pozemku p. p. č. 2090/1 o výměře 1846 m2, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, a to 
na 90 % z ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, plus veškeré náklady spojené s prodejem. 
 
 
19c. Projekt Dům kultury Ostrov - centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas -  odsouhlasení 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
Usn. RM č. 310/13 
RM doporučuje ZM projednat a schválit podmínky Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
CZ.1.09/1.2.00/29.00688 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad pro projekt Dům kultury Ostrov - centrum pro kulturu, vzdělávání a volný 
čas 
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19d. Projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov - odsouhlasení Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě o poskytnutí dotace 
Usn. RM č. 311/13 
RM doporučuje ZM projednat a schválit podmínky Dodatku č. 3 ke Smlouvě 
CZ.1.09/1.2.00/09.00127 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad pro projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas -Ostrov 
 
 

19e. Stavební úpravy č. p. 1202 - Rozšíření kapacity Domova pro seniory - seniory - dodatečné 
stavební  práce - Změnový list č. 2 

Usn. RM č. 312/13 
RM souhlasí pro akci "Stavební úpravy č. p. 1202 - Rozšíření kapacity Domova pro seniory" s 
navýšením ceny stavby o dodatečné stavební práce specifikované změnovým listem č. 2 za cenu  56 
567,83 Kč vč. DPH 15%. 
 
Usn. RM č. 313/13 
RM ukládá Odboru investic pro akci "Stavební úpravy č. p. 1202 - Rozšíření kapacity Domova pro 
seniory" provést Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce specifikované 
změnovým listem č. 2 a následně souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo 019-13-01-15. 
 
 
20. Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Milan Matějka             Bc. Pavel Čekan 
     místostarosta města       starosta          
             


