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Město Ostrov  
Usnesení 

z  5. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 4. března 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. Provoz městské hromadné dopravy Ostrov -  ODS 
3. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu - OF 
4. Prominutí poplatku z prodlení - OF 
5. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost - OF 
6. Zrušení Fondu rozvoje bydlení (úvěr od SFRB) – OF 
7. Vnitřní směrnice: Reálná hodnota majetku určeného k prodeji - OF 
8. Zásady pro nakládání s movitým majetkem -  OKSVS 
9. Žádost o finanční příspěvek na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg. přístroje 

- OKSVS 
10. Návrh odpovědi na Petici občanů města Ostrova „proti záměru města Ostrova ukončit 

výrobu tepla Ostrovskou teplárenskou, a. s.“ – na stůl - OKSVS 
11. VZ Domu kultury Ostrov - vyhlášení vítěze na Dodávku audiotechniky a zvukové 

odtlumení studia - na stůl - OKSVS 
12. Žádost ZŠ Májová o souhlas s odpisem pohledávky - OKSVS 
13. Zásady pro prodej a nákup nemovitého majetku města – OMS 
14. PRONÁJMY - OMS  

                 a) Pronájem části pozemku p. p. č. 224/352 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
                 b) Pronájem části pozemků p. p. č. 224/97 a p. p .č. 224/98 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

           c) Pronájem zemědělských pozemků v k. ú. Ostrov nad Ohří a Mořičov společnosti 
STATEK    BOR ZEOS, spol. s r.o. 

                 d) Pronájem nebytového prostoru na č. p. 1029-1030, ulice Lidická 
                             e) 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 
f) Výpověď Nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru na č. p. 15, Staré 
náměstí 

           15.  PRODEJE - OMS 
                  a) Prodej st. p .č. 2834 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
          16.  Zřízení věcného břemene na p. p. č. 9 v k. ú. Kfely u Ostrova – OMS 

 17. Zřízení věcného břemene na p. p. č. 205/1, 205/2, 205/8 a 2740/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří                      
       - OMS 

           18.  Zrušení Usn. RM č. 205/11 ze dne 1.3.2011 - OMS 
           19.  Smlouva o užití autorského díla mezi městem Ostrov a Sdružení Krušné hory – západ – 

ORÚP 
           20.  Souhlas s Integrovanou územní strategií Občanského sdružení Místní akční skupiny 

Krušné  
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                  hory západ  - ORÚP 
           21.  Zpráva o činnosti MP za rok 2012 - MP 

              22. Projekt "Od Zámku k Zámku" - Schwarzenberg a Ostrov na stříbrné stezce, stavba       
Rekonstrukce pohledové zdi - schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele - OI 

                    23.  Rekonstrukce zámku Ostrov - schválení Dodatečných stavebních prací v rozsahu ZL 
č.11 - 22, uplatněné VZ v režimu JŘBU – dodatkem - OI 

           24.  Rekonstrukce zámku Ostrov - MS na TDO, schválení uplatněné změny DPH – dodatkem           
                  - OI 
           25.  Rekonstrukce zámku Ostrov - MS na BOZP, schválení uplatněné změny DPH –   
                 dodatkem – OI 

 26.  Program na 1. zasedání ZM 
           27.  Informace starosty  

a) Žádosti o příspěvky z rozpočtu města na podporu kulturních a sportovních aktivit –  
OKSVS 

       b) Úprava platu ředitelky Mgr. Ireny Leitnerové – v písemné podobě - OKSVS 
 
           28.  Zprávy z komisí 
 
 
Účast: 
vedoucí ODS k bodu 2 
vedoucí OF k bodům 3 až 7 
vedoucí OKSVS k bodům 8 až 12 a 27a) a b) 
vedoucí OMS k bodům 13 až 18 
vedoucí ORÚP k bodům 19 až 20 
velitel MP k bodu 21 
vedoucí OI k bodům 22 až 25 
 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení RM 
Usn. RM č. 100/13 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2010 pod 
č. 1048/10, z roku 2011 pod č. 870/11, z roku 2012 pod č. 733/12 a dále z roku 2013 pod č. 24/13, 
45/13, 56/13, 57/13, 60/13, 61/13, 64/13, 68/13, 76/13, 98/13, 99/13. 
 
 
2. Provoz městské hromadné dopravy Ostrov 
Usn. RM č. 101/13 
RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci o provozování MHD Ostrov. 
 
 
3. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
3a) Rozpočtové opatření č. 6/2013 – MP – zařazení příjmů z veřejnoprávních smluv o výkonu 
služby městské policie ve městech Jáchymov a Hroznětín 
Usn. RM č. 102/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 1.025 tis. Kč z veřejnoprávních smluv  
o výkonu služby městské policie s městy Jáchymov a Hroznětín a zařazení výdajů do rozpočtu 
města pro rok 2013 ve výši 1.025 tis. Kč na úhradu výdajů v souvislosti s úkoly dílčí akvitity 
v oblasti prevence kriminality ve městech Jáchymov a Hroznětín. 
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3b) Rozpočtové opatření č. 7/2013 – OKSVS – zařazení příjmů z prodeje automobilu Toyota a 
zařazení výdajů na nákup služebního automobilu pro potřeby MěÚ 
Usn. RM č. 103/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy ve 
výši 120 tis. Kč z prodeje služebního automobilu Toyota, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 
2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 15 tis. Kč na nákup kancelářských potřeb, 
snížení výdajů o 9 tis. Kč na nákup čisticích prostředků, snížení výdajů o 8 tis. Kč na spotřebu vody 
v budovách MěÚ, snížení výdajů o 72 tis. Kč na odběr tepla v budovách MěÚ, snížení výdajů o 44 
tis. Kč na odběr elektrické energie v budovách MěÚ, snížení výdajů o 140 tis. Kč na služby pošt, 
snížení výdajů o 30 tis. Kč na telekomunikační služby, snížení výdajů o 6 tis. Kč na odvoz odpadu 
z budov MěÚ a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní 
správy o 444 tis. Kč na nákup 2 služebních automobilů pro potřeby MěÚ. 
 
3c) Rozpočtové opatření č. 8/2013 – OKSVS – přesun finančních prostředků na příspěvek do 
Národní sítě Zdravých měst 
Usn. RM č. 104/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2013: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy  
o 4 tis. Kč z příspěvku do Euregia Egrensis, snížení výdajů  o 2 tis. Kč na platby Katastrálnímu 
úřadu za dálkový přístup Czech POINT a zvýšení výdajů v rozpočtu města     pro rok 2013 u odboru 
kanceláře starosty a vnitřní správy o 6 tis. Kč na příspěvek do Národní sítě Zdravých měst. 
 
3d) Rozpočtové opatření č. 9/2013 – OKSVS - převedení nevyčerpaných finančních prostředků 
z roku 2012 ze sociálního fondu. 
Usn. RM č. 105/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 9/2013: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 150 tis. Kč převodem z Fondu sociálního 
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kancelář starosty a vnitřní správy  
o 150 tis. Kč na výdaje ze sociálního fondu.  
 
3e) Rozpočtové opatření č. 11/2013 – OI – přesun finančních prostředků z programu přeshraniční 
spolupráce Cíl 3 – pohledová zeď dle požadavku dotace doplnění zdroj, nástroj a účelový znak 
Usn. RM č. 106/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru investic o 3,5 mil. Kč na řádku pohledová 
zeď - Od zámku k zámku - Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce a zařazují se výdaje 
do rozpočtu města pro rok 2013 u odboru investic u akce pohledová zeď - Od zámku k zámku - 
Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce – prostředky EU 85 % ve výši 2.975 tis. Kč na, 
prostředky CZ 5 % ve výši 175 tis. Kč a prostředky města 10 % ve výši 350 tis. Kč.  
 
4. Prominutí poplatku z prodlení 
4a) Prominutí poplatku z prodlení 
Usn. RM č. 107/13 
RM schvaluje paní Marii Banghové, bytem Ostrov, Studentská 621  prominutí poplatku z prodlení 
ve výši 8.243,50 Kč. 
 
4b) Prominutí poplatku z prodlení 
Usn. RM č. 108/13 
RM schvaluje paní Janě Janeczkové, bytem Ostrov, Hlavní třída 704/9 prominutí poloviny poplatku 
z prodlení ve výši 13.172,- Kč za podmínky, že v období březen 2013 až srpen 2014 uhradí ve 
splátkách druhou polovinu poplatku z prodlení ve výši 13.172,- Kč.   
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5. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 
5a) Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 
- bez usnesení 
 
5b) Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 
- bez usnesení 
 
5c) Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 
- bez usnesení 
 
5d) Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 
Usn. RM č. 109/13 
RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky po zemřelé Blance Kaštovské, která vznikla 
s užíváním městského bytu Lidická 1356/16, Ostrov, v celkové výši 399.878,20 Kč pro 
nevymahatelnost.  
 
5e) Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 
- bez usnesení 
 
5f) Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 
- bez usnesení 
 
5g) Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 
Usn. RM č. 110/13 
RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky po zemřelém MUDr. Ondřeji Sopkovi, posledně 
bytem Ostrov, Brigádnická 1030/12, v celkové výši 139.239,-- Kč pro nevymahatelnost. 
 
5h) Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 
Usn. RM č. 111/13 
RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky konkursního úpadce CORNIA, spol. s r.o.,  
IČ 18226019, Vítězná 42, 360 09 Karlovy Vary v celkové výši 25.752,85 Kč pro nevymahatelnost. 
 
6. Zrušení Fondu rozvoje bydlení (úvěr od SFRB) 
Usn. RM č. 112/13 
RM doporučuje ZM schválit zrušení Fondu rozvoje bydlení města, který byl zřízen dle podmínek 
Smlouvy o úvěru, uzavřené v roce 2003 se Státním fondem rozvoje bydlení. 
 
7. Vnitřní směrnice: Reálná hodnota majetku určeného k prodeji 
Usn. RM č. 113/13 
RM schvaluje vnitřní směrnici Reálná hodnota majetku určeného k prodeji. 
 
8. Návrh Zásad při majetkoprávních úkonech města Ostrov v souvislosti s nabýváním, prodejem, 
směnou nebo darováním movitého majetku 
Usn. RM č. 114/13 
RM schvaluje Zásady při majetkoprávních úkonech města Ostrov v souvislosti s nabýváním, 
prodejem, směnou nebo darováním movitého majetku 
 
9. Žádost o finanční příspěvek na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg přístroje  
- bez usnesení 
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10. Návrh odpovědi na Petici občanů města Ostrova „proti záměru města Ostrova ukončit výrobu 
tepla Ostrovskou teplárenskou, a. s.“ 
Usn. RM č. 115/13 
RM doporučuje ZM schválit odpověď na Petici občanů města Ostrova „proti záměru města Ostrova 
ukončit výrobu tepla Ostrovskou teplárenskou, a. s.“.  

 
 

11.VZ Domu kultury Ostrov - vyhlášení vítěze na Dodávku audiotechniky a zvukové odtlumení 
studia  
Usn. RM č. 116/13 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria ekonomicky nejvýhodnější 
nabídky schvaluje, dle předloženého návrhu hodnotící komise, pořadí nabídek a přiděluje veřejnou 
zakázku Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary „Dodávka audio techniky  
a zvukové odtlumení studia “ uchazeči AKUSTIKA Polák – Josef Polák, se sídlem Julia Fučíka 
221, 431 59 Vysoká Pec s nabídkovou cenou 661.162,50 Kč bez DPH jako nejvýhodnější pro 
zadavatele. 
 
Usn. RM č. 117/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 10/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 377 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní 
správy o 377 tis. Kč pro Dům kultury na investiční příspěvek na modernizaci zvukové aparatury. 
 
 
12. Žádost ZŠ Májová o souhlas s odpisem pohledávky 
Usn. RM č. 118/13 
RM schvaluje odpis pohledávky Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary z r. 2010 
ve výši 22.543,-- Kč za firmou INTOZA KV s.r.o. z důvodu nevymahatelnosti. 
 
 
13. Zásady pro prodej a nákup nemovitého majetku města 
Usn. RM č. 119/13 
RM navrhuje ZM schválit „Zásady pro prodej a nákup nemovitého majetku města“ dle 
předloženého návrhu. 
 
 
14. Pronájmy 
14a) Pronájem části pozemku p. p. č. 224/352 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 120/13 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 224/352 o výměře cca 165 m2 
v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu Albertu Kapsovi, bytem U Koupaliště 1074, 36301 Ostrov, za účelem 
zahrádkářského využití, za cenu 3,56 Kč/m2/rok.  
 

14b) Pronájem části pozemků p. p. č. 224/97 a p. p. č. 224/98 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 121/13 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 224/97 o výměře cca 0,5 m2  
v k. ú. Ostrov nad Ohří za cenu 750,- Kč/rok a části p. p. č. 224/98 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Ostrov 
nad Ohří za cenu 1 500,- Kč/rok, se společností ELEKTRO S – Štěpánek s.r.o., Lidická 1201, 363 
01 Ostrov, za účelem umístění reklamních panelů.  
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14c) Pronájem zemědělských pozemků v k. ú. Ostrov nad Ohří a Mořičov společnosti STATEK 
BOR ZEOS, spol. s r.o. 

Usn. RM č. 122/13 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy  se společností Statek Bor ZEOS spol. s r.o., na pronájem 
pozemků p. p. č. 2007/1, p. p. č. 2020, p. p. č. 2024/1, p. p. č. 2024/2, p. p. č. 2024/3, p. p. č. 2181/1, 
p. p. č. 2188, p. p. č. 2189 a p. p. č. 2625 o celkové výměře 72 221 m2, vše k. ú. Ostrov nad Ohří  
a p. p. č. 81/2, p. p. č. 520/1, p. p. č. 520/2, p. p. č. 775, p. p. č. 813/1, p. p. č. 821, p. p. č. 822, p. p. 
č. 825, p. p. č. 1037 a p. p. č. 1038 o celkové výměře 552 222 m2, vše v k. ú. Mořičov, za účelem 
zemědělského využití, za nájemné ve výši 0,0223 Kč/m2/rok, s účinností od 1. 1. 2013.  
 
14d) Pronájem nebytového prostoru na č. p. 1029-1030, ulice Lidická 
Usn. RM č. 123/13 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru na č. p. 1029-1030, st. p. č. 777/1 a st. p. č. 777/2, 
ulice Lidická o výměře 232,5 m², firmě TAUER ELEKTRO, a.s., se sídlem Milady Horákové 4, 
568 02 Svitavy, na dobu neurčitou, za účelem provozování maloobchodní prodejny elektro, za 
nájemné 910,- Kč/m²/rok. 
 
14e) 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 
 
14f) Výpověď Nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru na č. p. 15, Staré náměstí 
Usn. RM č. 124/13 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 015-12-01-18 ze dne 14. 12. 2011, týkající se 
nebytového prostoru na č. p. 15, Ostrov, Staré náměstí, nájemci paní Iloně Ivaškovičové, bytem 
Družební 1322/16, 363 01 Ostrov dohodou ke dni 15. 3. 2013 s tím, že do tohoto termínu musí být 
schválený splátkový kalendář maximálně na 12 měsíců. 
 
 
15. Prodeje 
15a) Prodej st. p. č. 2834 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 125/13 
RM doporučuje ZM neschválit prodej st. p. č. 2834 o výměře 66 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu 
Jiřímu Kolářovi, Májová 903/14, 363 01 Ostrov.  
 
16. Zřízení věcného břemene na p. p. č. 9 v k. ú. Kfely u Ostrova    
Usn. RM č. 126/13 
RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení, provozování, údržby a opravy zařízení 
pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Kfely, Kfely č. p. 10 a č. p. 5, Vedení 
NN“, vymezujícího rozsah věcného břemene na p. p. č. 9 v k. ú. Kfely u Ostrova pro oprávněného, 
společnost ČEZ Distribuce, a. s., za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 1 900,- Kč 
plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Náklady na zřízení věcného 
břemene, včetně zaplacení náhrad povinnému, ponese oprávněný. 
 
 
17. Zřízení věcného břemene na p. p. č. 205/1, 205/2, 205/8 a 2740/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 127/13 
RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení, provozování, údržby a opravy zařízení 
pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Ostrov, Jáchymovská, p. p. č. 2740/1, 
OXES, 5 RD, kabel NN“, vymezujícího rozsah věcného břemene na p. p. č. 205/1, 205/2, 205/8  
a 2740/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří pro oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a. s., za dohodnutou 
celkovou jednorázovou náhradu ve výši 22 700,- Kč plus DPH v zákonné výši, platné ke dni 
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uzavření konečné smlouvy. Náklady na zřízení věcného břemene, včetně zaplacení náhrad 
povinnému, ponese oprávněný. 
 
 
18. Zrušení Usn. RM č. 205/11 ze dne 1. 3. 2011    
Usn. RM č. 128/13 
RM ruší své Usn. RM č. 205/11 ze dne 1. 3. 2011, ve kterém RM schválila zřízení věcného břemene 
za účelem uložení, provozování, údržby a oprav podzemního vedení kanalizace, dle GP č. 294-
3/2010  pro vyznačení věcného břemene na částech pozemků, a to p. p. č. 294/1 a 645 v k. ú. Horní 
Žďár u Ostrova pro oprávněného, vlastníka domu čp. 107 na st. p. č. 236 a p. p. č. 281/5 vše v k. ú. 
Horní Žďár u Ostrova za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 5.948,- Kč včetně 
DPH v zákonné výši. 
 
 
19. Smlouva o užití autorského díla mezi městem Ostrov a Sdružením Krušné hory – západ  
Usn. RM č. 129/13 
RM doporučuje ZM schválit, na základě usnesení valné hromady Sdružení Krušné hory - západ  
č. 4/12/2012 ze dne 11.12.2012, Smlouvu o užití autorského díla mezi městem Ostrov a Sdružením 
Krušné hory – západ ve smyslu předloženého návrhu.  
  
 
20. Souhlas s Integrovanou územní strategií Občanského sdružení Místní akční skupiny Krušné 
hory západ 
- bez usnesení 
 
21. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2012  
Usn. RM č. 130/13 
RM doporučuje ZM schválit zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2012 
 
 
22.Projekt "Od Zámku k Zámku" - Schwarzenberg a Ostrov na stříbrné stezce, stavba       
Rekonstrukce pohledové zdi - schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele  
Usn. RM č. 131/13 
RM schvaluje pro projekt "Od Zámku k Zámku" - Schwarzenberg a Ostrov na stříbrné stezce, 
stavby - Rekonstrukce pohledové zdi – Vyhlídková plošina – Zahrada barev a vůní, vyhlášení 
veřejné zakázky ve  zjednodušeném podlimitním řízení na zhotovitele stavby - stavební  
a restaurátorské  práce, schvaluje kritéria pro kvalifikaci dodavatelů. Kritériem pro hodnocení 
nabídek bude nejnižší nabídková cena. 
 
Usn. RM č. 132/13 
RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede 
otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek. 
 
 
23. Rekonstrukce zámku Ostrov - schválení Dodatečných stavebních prací v rozsahu ZL č.11 - 22, 
uplatněné VZ v režimu JŘBU – dodatkem  
Usn. RM č. 133/13 
RM schvaluje zadání veřejné zakázky v režimu JŘBU na Dodatečné stavební práce v rozsahu ZL č. 
11 – 22.  

 
 



 8 

Usn. RM č. 134/13 
RM schvaluje dodatečné stavební práce pro stavbu „Rekonstrukce zámku Ostrov“, uplatněné 
veřejnou zakázkou v režimu JŘBU na Dodatečné stavební práce v rozsahu ZL č. 11 – 22, pro 
zhotovitele základní dodávky -  JURICA a.s, v celkové hodnotě  2 113 750,- Kč vč. DPH, bez 
realizace ZL12b. Tato dodatečná stavební práce v hodnotě 730 598,- Kč zůstává zasmluvněná do 
konce realizace stavby, dle finanční situace bude rozhodnuto o případné realizaci. Tyto dodatečné 
stavební práce budou smluvně uzavřeny dodatkem k základní SOD. 

 
24. Rekonstrukce zámku Ostrov - MS na TDO, schválení uplatněné změny DPH – dodatkem  
Usn. RM č. 135/13 
RM schvaluje uplatnění změny sazby DPH na 21% v rámci uzavřené MS na zajištění technického 
dozoru stavby (TDI) na stavbě Rekonstrukce zámku Ostrov, kde se upravuje nabídková cena na 
výslednou částku 1.156.905,- Kč, vč.21% DPH. Změna sazby DPH na 21% je uplatněna Dodatkem 
č.1 k základní MS. 
 
25. Program 1. řádného zasedání ZM 
Usn. RM č. 136/13 
RM schvaluje program 1. řádného zasedání ZM konaného dne 13.3.2013. 

1. Kontrola plnění usnesení ZM  
2. Rozpočtová opatření - OF 
3. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost - OF 
4. Zrušení Fondu rozvoje bydlení (úvěr od SFRB) - OF 
5. Žádost o prominutí sankce z poskytnuté dotace na vybudovaný rodinný dům - OF  
6. Provoz městské hromadné dopravy Ostrov – ODS 
7. Návrh odpovědi na Petici občanů města Ostrova „proti záměru města Ostrova ukončit 

výrobu tepla Ostrovskou teplárenskou, a. s.“ - OKSVS 
8. Nová Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Ostrova na podporu 

sportovních a kulturních, volnočasových aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví – OKSVS 
9. Žádosti o příspěvky z rozpočtu města na podporu kulturních a sportovních aktivit - OKSVS 
10. Smlouva o užití autorského díla mezi městem Ostrov a Sdružení Krušné hory – západ - 

ORÚP 
11. Zpráva o činnosti MP 
12. Komunitní plán sociálních služeb – OSVZ 
13. Prodeje - OMS 
        a) Prodej st. p. č. 2834 v k. ú. Ostrov nad Ohří. 

b) Prodej p. p. č. 1, 4, a 6 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova a p. p. č. 363/3, 382/3 a části 363/2  
v  k. ú. Horní Žďár u Ostrova – Zahrádkářská osada č. 53 

14. Zásady pro prodej a nákup nemovitého majetku města - OMS 
15. Revokace usnesení ZM o prodeji části pozemku 224/324 v k. ú. Ostrov nad Ohří panu Pavlu 

Petričkovi  - OMS 
16. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu  
 
 

26.  Informace starosty  
26a) Žádosti o příspěvky z rozpočtu města na podporu kulturních a sportovních aktivit  
Usn. RM č. 137/13 
RM schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních  
volnočasových aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví:   
Organizace působící v oblasti sportu a volnočasových aktivit 
Decaro RMG, s. r. o.                   0 Kč 
Luďka Vimrová                   0 Kč 
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Michaela Lucie Hanzlíková                  0 Kč 
David Zadák                    0 Kč 
Karate JKA Ostrov                   0 Kč 
Radioklub OK1KAD Ostrov nad Ohří              3.000 Kč 
Modelářský klub Ostrov r.č. 02                          3.000 Kč 
Sportovní klub OB Ostrov, o.s.                          6.000 Kč 
Štěpán Novotný                        0 Kč 
Markéta Lubinová                    0 Kč 
Petr Šulc                     0 Kč 
Marek Liška                     0 Kč 
Celkem              12.000 Kč 
      
Organizace působící v oblasti kultury, zdravotnictví a sociálních služeb 
Spolek přátel města Ostrova            15.000 Kč 
Ribi z Atlantisu             15.000 Kč 
Šance žít – Chance be live                  0 Kč 
Gymnázium Ostrov             12.000 Kč 
Římskokatolická farnost Ostrov           30.000 Kč 
Horní hrad, o. p. s.             10.000 Kč 
Orbis Pictus Ostrov             25.000 Kč 
Česká tábornická unie – T. K. Tuláci Ostrov           13.000 Kč 
Česká tábornická unie – T. K. Tuláci Ostrov         10.000 Kč 
Karel Kunz              10.000 Kč 
Castilla, o. s.              30.000 Kč 
Občanské sdružení Dendis music               5.000 Kč 
Občanské sdružení Dendis music               5.000 Kč 
Modelářský klub SMČR r. č. 33 – klub železničních modelářů Ostrov                 10.000 Kč 
Občanské sdružení Ostrovský Macík                                                      30.000 Kč 
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR ZO Ostrov       20.000 Kč 
Galerie umění Karlovy Vary                                                       15.000 Kč 
Galerie umění Karlovy Vary                                                       10.000 Kč 
Galerie umění Karlovy Vary                    5.000 Kč 
Ostrovský Kodrcák, o. s.                25.000 Kč 
Benjamin – občanské sdružení pro děti a mládež             10.000 Kč 
Benjamin – občanské sdružení pro děti a mládež            10.000 Kč  
Benjamin – občanské sdružení pro děti a mládež                 8.000 Kč 
Oblastní charita Ostrov                                                       15.000 Kč 
Český kynologický svaz ZKO Ostrov – Veseřice 659                                                 15.000 Kč 
Sbor dobrovolných hasičů Ostrov                                                      20.000 Kč 
Celkem                                                       373.000 Kč  
 
 
Usn. RM č. 138/13 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních, 
volnočasových aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví:  
Organizace působící v oblasti sportu a volnočasových aktivit 
SK Borek Ostrov                                                      129.000 Kč 
Cykloteam                                                         50.000 Kč 
Tělovýchovná jednota MDDM Ostrov                                                   210.000 Kč 
Tělovýchovná jednota Ostrov                                                    184.000 Kč 
Fotbalový klub Ostrov                                                     345.000 Kč 
Sportovní krasobruslařský klub Ostrov                                                                60.000 Kč 
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Hokejový klub Čerti                                                        60.000 Kč 
Celkem                                                                          1.038.000 Kč 
                                                  
 
Organizace působící v oblasti kultury, zdravotnictví a sociálních služeb 
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. místní organizace Ostrov       25.000 Kč 
Občanské sdružení Ostrůvek                                                       30.000 Kč 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR                                        35.000 Kč 
Občanské sdružení důchodců Ostrov                                                      50.000 Kč 
Stáj Prima Horseland, o. s.                                                                  30.000 Kč 
Územní organizace Svazu diabetiků ČR Ostrov                                         35.000 Kč 
Celkem                                                       205.000 Kč    
 
 
26b) Úprava platu ředitelky Mgr. Ireny Leitnerové 
Usn. RM č. 139/13 
RM schvaluje změnu ve výši příplatku za vedení Mgr. Ireně Leitnerové, ředitelce Městské knihovny 
Ostrov, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu. 
 
27.  Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Milan Matějka             Bc. Pavel Čekan 
     místostarosta města       starosta          
             


