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Město Ostrov  
Usnesení 

z 24. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 2. prosince 2013 od 13:00 hod.  

ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, 

RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek 
Omluven:       Milan Matějka 
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Jana Škutová 
  
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu 
3. Řešení pohledávek (stav k 31.10.2013) 
4. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2014 
5. Finanční podpora změny způsobu vytápění pro rok 2014 
6. Finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav bytových domů  ve 

městě Ostrov pro rok 2014 
7. Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání nadlimitní veřejné zakázky na 

dodávku telekomunikačních služeb s názvem "Poskytování telekomunikačních služeb" s 
Karlovarským krajem 

8. Převod majetku do správy příspěvkových organizací 
9. Žádost Městské knihovny Ostrov o souhlas s čerpáním z rezervního fondu 
10. VZ „Grafika a tisk periodika Ostrovský měsíčník pro Dům kultury Ostrov“ – výběr dodavatele 
11. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací města za plnění mimořádných 

pracovních úkolů ve 2. pololetí 2013 – v písemné podobě 
12. Doplňovací volby do Školské rady ZŠ Májová 
13. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg přístroje  
14. Návrh Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi o výkonu přenesené 

působnosti v oblasti řízení o přestupcích mezi obcí Vojkovice a městem Ostrov 
15. Mandátní pokyn k vymáhání pohledávek realitními kancelářemi 
16. Přerušení nájemní smlouvy k bytu č. p. 1348/18, ul. Lidická, 363 01 Ostrov  
17. Dohoda o ukončení pronájmu nebytového prostoru na č. p. 626, ulice Halasova, Ostrov 
18.  PRONÁJMY: 

a) Podnájem části nebytového prostoru na č. p. 1036, ulice Lidická 
b) Pronájem stavby garáže na st. p. č. 951/20, včetně st. p. č. 951/20 v k. ú. Ostrov nad 

Ohří 
c) Pronájem stavby dvojgaráže na st. p. č. 1030-1031, včetně st. p. č. 1030-1031  

v k. ú. Ostrov nad Ohří 
d) Pronájem p. p. č. 1434/53 v k. ú. Květnová 
e) Pronájem st. p. č. 1880 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
f) Ukončení pronájmu st. p. č. 324/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
g) Pronájem p. p. č. 224/74 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
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19. Pozvánka na ZM dne 12.11.2013 
20. Informace starosty 

a) Umístění sídla společností v pronajatých prostorách v majetku města 
b) Zvláštní užívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí 
c) Projekt „Podpora vzdělávání ve školním systému ORP Ostrov“ 

21. Zprávy z komisí 
 
 
 
Účast: 
Vedoucí OF k bodům 2 až 6 
Vedoucí odd. VS k bodu 7 
Vedoucí OKS k bodům 8 až 14 a 20c) 
Vedoucí OMS k bodům 15 až 18, 20a) a 20b) 
TAJ k bodu 19 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 931/13 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2012 pod 
č. 1009/12 a z roku 2013 pod č. 95/13, 96/13, 312/13, 313/13, 512/13, 547/13, 571/13, 572/13, 
688/13, 689/13, 695/13, 697/13, 740/13 až 743/13, 758/13 až 760/13, 775/13, 785/13, 786/13, 
789/13, 794/13, 814/13, 815/13, 825/13, 828/13, 848/13 až 851/13, 853/13 až 856/13, 858/13, 
862/13 až 864/13, 866/13, 867/13, 871/13 až 879/13, 890/13 až 892/13, 894/13, 903/13, 907/13 až 
909/13, 913/13 až 925/13 a 927/13. 
 
 
2. Rozpočtová opatření 
2a. Rozpočtové opatření č. 166/2013 – OI – přesun finančních prostředků na opravu omítek v Paláci 
princů vlivem zemní vlhkosti a zatékání 
Usn. RM č. 932/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 166/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u  odboru investic o 40 tis. Kč na řádku Palác 
princů – klimatizace v Oranžerii a zařazují se výdaje u odboru investic ve výši 40 tis. Kč na opravu 
omítek v Paláci princů vlivem zemní vlhkosti a zatékání. 
 
2b. Rozpočtové opatření č. 167/2013 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
úmyslné poškození fasády ZŠ Masarykova a za poškození 19 stromů v Lesoparku Borecké rybníky 
Usn. RM č. 933/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 167/2013: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 39.786,00 Kč u odboru majetkové správy 
z přijatého pojistného plnění, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové 
správy o 18.986,00 Kč na opravy a údržbu v ZŠ Masarykova a zvyšují se výdaje o 20.800,00 Kč na 
údržbu v Lesoparku Borecké rybníky. 
 
2c. Rozpočtové opatření č. 168/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na aktualizaci PD na 
Revitalizaci vnitrobloku Jungmannova – Družební - Lidická 
Usn. RM č. 934/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 168/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu  města pro  rok 2013  u  odboru rozvoje a územního plánování o 20 tis. 
Kč na řádku příprava projektu Regenerace městského prostoru a zvyšují se výdaje u odboru 
majetkové správy o 20 tis. Kč na zpracování PD k opravám komunikací. 
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2d. Rozpočtové opatření č. 169/2013 – OI – přesun finančních prostředků na teplo a vodu na zámku  
Usn. RM č. 935/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 169/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 128 tis. Kč u odboru investic na přebudování 
zámku na MěÚ a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 128 tis. Kč u odboru 
kanceláře starosty a vnitřní správy na financování nákladů nesouvisejících s realizací stavby 
rekonstrukce zámku, náklady za odvod srážkové vody a teplo.  
 
2e. Rozpočtové opatření č. 170/2013 – OKSVS – přesun finančních prostředků na úhradu 
zvýšených nákladů na páru a ohřev vody pro Dům kultury Ostrov  
Usn. RM č. 936/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 170/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 50 tis. Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní 
správy na příspěvek na provoz včetně příspěvku na stravné zaměstnancům a příspěvku 
na plavání pro Základní školu Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary a zvyšují se výdaje  
v rozpočtu města pro rok 2013 o 50 tis. Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy na  
příspěvek na provoz Domu kultury Ostrov (včetně informačního centra).  
 
2f. Rozpočtové opatření č. 171/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na nákup a opravy 
mobiliáře  
Usn. RM č. 937/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 171/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 90 tis. Kč u odboru majetkové správy na opravy 
dětských hřišť a pískovišť ve městě, snižují se výdaje o 25 tis. Kč na správu pískovišť, zvyšují se 
výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 90 tis. Kč u odboru majetkové správy na opravy mobiliáře  
a zvyšují se výdaje o 25 tis. Kč na nákup nového mobiliáře a nahrazení dožilého mobiliáře novým.   
 
2g. Rozpočtové opatření č. 172/2013 – OI – přesun finančních prostředků na nákup kuchyňské linky 
a nerezového dřezu do č. p. 1202 
Usn. RM č. 938/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 172/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru investic o 30 tis. Kč na rekonstrukci 
objektu č. p. 1202 U Nemocnice a zvyšují se výdaje u odboru investic o 30 tis. Kč na nákup 
mobiliáře do č. p. 1202 U Nemocnice. 
 
2h. Rozpočtové opatření č. 173/2013 – OKSVS – přesun finančních prostředků na ochranné 
prostředky pro členy JSDH Ostrov 
Usn. RM č. 939/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 173/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u  odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 20 
tis. Kč na očkování proti klíšťové meningitidě u členů JSDH Ostrov, snižují se výdaje o 5 tis. Kč na 
kancelářský nábytek pro JSDH Ostrov a zvyšují se výdaje u odboru kanceláře starosty a vnitřní 
správy o 25 tis. Kč na nákup ochranných prostředků pro členy JSDH Ostrov. 
 
2i. Rozpočtové opatření č. 174/2013 – OŽP – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva životního 
prostředí na akci „Obnova alejí v registrovaném VKP Kraví hory“ a „Ošetření vysokokmenů ve 
VKP Sady u Jakubova“ 
Usn. RM č. 940/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 174/2012: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2013 u odboru životního prostředí ve výši 348.770,00 
Kč z účelové neinvestiční dotace z Ministerstva životního prostředí z programu Podpora obnovy 
přirozených funkcí krajiny pod účelovým znakem 15002, zařazují se výdaje do rozpočtu města pro 
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rok 2013 u odboru životního prostředí ve výši 164.000,00 Kč na akci ošetření vysokokmenů ve 
VKP Sady u Jakubova pod účelovým znakem 15002 a zařazují se výdaje ve výši 184.770,00 Kč na 
akci obnova alejí v registrovaném VKP Kraví hora pod účelovým znakem 15002. 
 
2j. Rozpočtové opatření č. 175/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na opravy údržbu 
vozovek ve městě 
Usn. RM č. 941/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 175/2013: 
Snižují se výdaje v  rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové správy o 60 tis. Kč na 
periodické prohlídky mostů a lávek, snižují se výdaje o 150 tis. Kč na opravy a údržbu chodníků, 
snižují se výdaje o 100 tis. Kč na opravy a údržbu schodišť, snižují se výdaje o 125 tis. Kč na čištění 
dešťové kanalizace a zvyšují se výdaje u odboru majetkové správy o 435 tis. Kč na opravy a údržbu 
vozovek ve městě. 
              
2k. Rozpočtové opatření č. 176/2013 – OI – přesun finančních prostředků na dokončení PD na další 
rozšíření domova pro seniory o budovu „C“ a kompletního zateplení č. p. 1202 
Usn. RM č. 942/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 176/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru investic o 40 tis. Kč na cyklostezku 
Ostrov – Jáchymov, snižují se výdaje o 150 tis. Kč na přebudování zámku na MÚ a zvyšují se 
výdaje u odboru investic o 190 tis. Kč na rekonstrukci objektu č. p. 1202 U Nemocnice – rozšíření 
kapacity domova pro seniory. 
 
2l. Rozpočtové opatření č. 177/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na odvoz smetků 
z komunikací na vzdálenou skládku 
Usn. RM č. 943/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 177/2013: 
Snižují se výdaje v  rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové správy o 260 tis. Kč na 
údržbu cest a dosadbu zeleně v zámeckém parku, snižují se výdaje o 240 tis. Kč na výměnu oken 
v MŠ Halasova a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové správy o 500 
tis. Kč na čištění a zimní údržbu silnic. 
 
2m. Rozpočtové opatření č. 178/2013 – OMS – přesun finančních prostředků z  důvodu vyšší ceny 
za vývoz odpadkových košů z areálu kláštera v Ostrově oproti předpokladu 
Usn. RM č. 944/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 178/2013: 
Snižují se výdaje v  rozpočtu města pro rok 2013  u  odboru majetkové správy o 9 tis. Kč na nucené 
odtahy vozidel a zvyšují se výdaje u odboru majetkové správy o 9 tis. Kč na vývoz odpadkových 
košů ve městě. 
 
2n. Rozpočtové opatření č. 179/2013 – OŽP - zařazení neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 
zemědělství na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí 2013 
Usn. RM č. 945/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 179/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 52.600,00 Kč z účelové neinvestiční dotace 
z Ministerstva zemědělství na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. 
pololetí 2013 pod účelovým znakem 29004 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2013 ve 
výši 52.600,00 Kč na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin pod 
účelovým znakem 29004. 
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2o. Rozpočtové opatření č. 180/2013 – OŽP – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 
zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře za  III. čtvrtletí 2013 
Usn. RM č. 946/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 180/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 15.040,00 Kč z účelové neinvestiční dotace 
z Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře pod účelovým znakem 29008  
a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 15.040,00 Kč na úhradu nákladů na 
činnost odborného lesního hospodáře za období III. čtvrtletí 2013 pod účelovým znakem 29008. 
 
2p. Rozpočtové opatření č. 181/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na odstranění havárie 
topné soustavy v ZŠ Májová 
Usn. RM č. 947/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 181/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro  rok 2013  u  odboru majetkové správy o 242 tis. Kč na 
výměnu oken v MŠ Halasova a zvyšují se výdaje u odboru majetkové správy o 242 tis. Kč na 
odstranění havárie topné soustavy v ZŠ Májová. 
 
2q. Rozpočtové opatření č. 182/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na opravu havarijního 
stavu oplocení v areálu koupaliště 
Usn. RM č. 948/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 182/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u  odboru majetkové správy o 20 tis. Kč na nákup 
páry pro provoz koupaliště, snižují se výdaje o 50 tis. Kč na nákup chemikálií pro koupaliště a 
zvyšují se výdaje u odboru majetkové správy o 70 tis. Kč na opravu havarijního stavu oplocení 
v areálu koupaliště 
 
 
3.Řešení pohledávek (stav k 31.10.2013) 
- bez usnesení 
 
 
4. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2014 
Usn. RM č. 949/13 
RM doporučuje ZM schválit „Program finanční podpory bytové výstavby  ve městě Ostrov pro rok 
2014“ dle podmínek uvedených v příloze předloženého návrhu. 
 
 
5. Finanční podpora změny způsobu vytápění pro rok 2014 
Usn. RM č. 950/13 
RM doporučuje ZM schválit poskytování finanční podpory obyvatelům města v roce 2014 na 
realizaci změny způsobu vytápění za rok 2013 a rok 2014 formou finančního příspěvku dle 
podmínek uvedených v příloze předloženého návrhu. 
 

6. Finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav bytových domů       
ve městě Ostrov pro rok 2014 

Usn. RM č. 951/13 
RM doporučuje ZM schválit poskytování finančního příspěvku na pořízení projektové dokumentace 
pro realizaci oprav bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2014 dle podmínek uvedených v příloze 
předloženého návrhu. 
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7. Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadávání nadlimitní veřejné zakázky na 
dodávku telekomunikačních služeb 
Usn. RM č. 952/13 
RM schvaluje návrh Smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání mezi městem 
Ostrov a Karlovarským krajem a pověřuje starostu města uzavřením Smlouvy o společném postupu 
při centralizovaném zadávání mezi městem Ostrov a Karlovarským krajem. 
 
 
8. Převod majetku do správy příspěvkových organizací 
Usn. RM č. 953/13 
RM souhlasí s bezúplatným převodem vybavení v předsálí divadélka Točna  Domu kultury Ostrov, 
Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary – mimo dotaci – v celkové hodnotě 94.985,-- Kč. 
 
Usn. RM č. 954/13 
RM souhlasí s bezúplatným převodem vybavení po skončení akce „Rekonstrukce kuchyně Mateřské 
školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary“ v  celkové hodnotě 1.159.795,89 Kč. 
 
 
9. Žádost Městské knihovny Ostrov o souhlas s čerpáním z rezervního fondu 
Usn. RM č. 955/13 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace ve 
výši  max. 130.000,-- Kč   k využití dle žádosti. 
 
 
10. VZ „Grafika a tisk periodika Ostrovský měsíčník pro Dům kultury Ostrov“ – výběr dodavatele 
Usn. RM č. 956/13 
RM vylučuje ze soutěže nabídku č. 2 uchazeče ŽURNÁL MEDIA a.s., Dr. Davida Bechera 
1009/18, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 28500091 pro nedodržení zadávacích podmínek. 
 
Usn. RM č. 957/13 
RM dle předloženého návrhu hodnotící komise přiděluje veřejnou zakázku „Grafika a tisk periodika 
Ostrovský měsíčník pro Dům kultury Ostrov“  uchazeči SAMAB BRNO GROUP, a.s., Cyrilská 14, 
602 00 Brno, IČ: 25524291 za nabídkovou cenu 27.920,-- Kč bez DPH za měsíční náklad 8000  
kusů. 
 
 
11. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací města za plnění mimořádných 
pracovních úkolů ve 2. pololetí 2013 
Usn. RM č. 958/13 
RM schvaluje odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací města za plnění 
mimořádných pracovních úkolů ve 2. pololetí 2013 dle předloženého návrhu se změnami 
uvedenými v zápise.  
 
 
12. Doplňovací volby do Školské rady ZŠ  Májová 
Usn. RM č. 959/13 
RM odvolává Ing. Romana Kubištu z funkce zástupce zákonných zástupců žáků ve Školské radě 
Základní školy Ostrov,  Májová 997, okres Karlovy Vary, z důvodu ukončení školní docházky jeho 
dcery. 
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Usn. RM č. 960/13 
RM jmenuje Dodatkem č. 1 ve funkčním období 2011 - 2014 Školské rady Základní školy Ostrov, 
Májová 997, okres Karlovy Vary paní Andreu Krausovou zástupkyní zákonných zástupců žáků  
v této školské radě.   
 
 
13. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického RTG přístroje  
Usn. RM č. 961/13 
RM nedoporučuje ZM poskytnout PRVNÍ OSTROVSKÉ LÉKAŘSKÉ, společnosti s ručením 
omezeným, se sídlem Hroznětínská 350, 363 01 Ostrov, IČ 49196065, dotaci z rozpočtu města v 
požadované výši 600 tis. Kč na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického RTG přístroje. 
 
 
14. Návrh Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi o výkonu přenesené 
působnosti v oblasti řízení o přestupcích mezi obcí Vojkovice a městem Ostrov 
Usn. RM č. 962/13 
RM schvaluje v souladu s ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Vojkovice  
a městem Ostrov na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v oblasti přestupků podle zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
15. Mandátní pokyn k vymáhání pohledávek realitními kancelářemi 
- bez usnesení 
 
 
16. Přerušení nájemní smlouvy k bytu č. p. 1348/18, ul. Lidická, 363 01 Ostrov 
Usn. RM č. 963/13 
RM schvaluje přerušení nájemní smlouvy nájemci paní Janě Burešové k bytu č. p.1348/18, ul. 
Lidická, 363 01 Ostrova, a to zpětně od 1. 11. 2013. Nájemní smlouva bude přerušena po dobu 
nezbytně nutnou k provedení rekonstrukce bytu po vyhoření. 
 
 
17. Dohoda o ukončení pronájmu nebytového prostoru na č. p. 626, ulice Halasova, Ostrov 
Usn. RM č. 964/13 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy reg. č. 020-10-02-03 ze dne 26. 1. 2010, na pronájem 
nebytového prostoru na č. p. 626, ulice Halasova, uzavřenou s paní Pavlínou Vaštovou, IČ: 752 89 
466, bytem Kollárova 1119/6, 363 01 Ostrov, a to dohodou ke dni 31. 12. 2013.  
KMM doporučuje starostovi města záměr pronájmu zveřejnit.  
 
18. Pronájmy 
18a. Podnájem části nebytového prostoru na č. p. 1036, ulice Lidická 
Usn. RM č. 965/13 
RM schvaluje uzavření Podnájemní smlouvy k Nájemní smlouvě registrační číslo 140-13-05-31 ze 
dne 1. 6. 2013, mezi společností Člověk v tísni, o. p. s., IČ: 257 55 277, se sídlem Šafaříkova 
635/24, 120 00 Praha 2 a společností Náhradním rodinám, o. p. s., IČ: 291 19 332, se sídlem 
Plzeňská 1785/33, 360 01 Karlovy Vary, na podnájem části nebytového prostoru na č. p. 1036, ulice 
Lidická, o výměře 8,58 m2, za účelem provozování konzultační místnosti, a to na dobu určitou do 
31. 8. 2014. 
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18b. Pronájem stavby garáže na st. p. č. 951/20, včetně st. p. č. 951/20 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 966/13 
RM schvaluje pronájem stavby garáže na st. p. č. 951/20, včetně st. p. č. 951/20 v k. ú. Ostrov nad 
Ohří, ulice Lidická, o výměře 25,00 m², paní Martině Preclíkové, bytem S. K. Neumanna 987/22, 
363 01 Ostrov, za nájemné 500,-Kč/měsíc, na dobu neurčitou. 
 
18c. Pronájem stavby dvojgaráže na st. p. č. 1030-1031, včetně st. p. č. 1030-1031 v k. ú. Ostrov 
nad Ohří 
Usn. RM č. 967/13 
RM schvaluje pronájem stavby garáže na st. p. č. 1030-1031, včetně st. p. č. 1030-1031 v k. ú. 
Ostrov nad Ohří, ulice Lidická, o výměře 43,00 m², panu Františku Dostálovi, bytem Lidická 655/1, 
363 01 Ostrov, za nájemné 500,-Kč/měsíc, na dobu neurčitou. 
 
18d. Pronájem p. p. č. 1434/53 v k. ú. Květnová 
Usn. RM č. 968/13 
RM ruší své usnesení č. 770/13. 
 
Usn. RM č. 969/13 
RM schvaluje pronájem p p. p. č. 1434/53 o výměře 503 m2 v k. ú. Květnová, za cenu 2,37 
Kč/m2/rok, manželům Petru a Martině Všetečkovým, Modenská 18, 360 07 Karlovy Vary, za 
účelem zahrádkářského využití. 
 
18e. Pronájem st. p. č. 1880 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 970/13 
RM schvaluje pronájem st. p. č. 1880 o výměře 24 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, paní Janě Poppové, 
bytem Májová 727/14, 363 01 Ostrov, za cenu 7,-Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s účinností od 1. 1. 
2014. 
 
18f. Ukončení pronájmu st. p. č. 324/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 971/13 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy reg. č. 292-99-11-29 ze dne 26. 11. 1999, s panem 
Liborem Vlčkem, Hlavní třída 691, 363 01 Ostrov, dohodou ke dni 31. 12. 2013. 
 
18g. Pronájem p. p. č. 224/74 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
- bez usnesení 
 
19. Program 6. řádného jednání ZM dne 11.12.2013 
Usn. RM č. 972/13 
RM schvaluje program 6. řádného jednání ZM dne 11.12.2013 v tomto znění: 

1. Kontrola plnění usnesení ZM  
2. Rozpočtová opatření 
3. Rozpočet města na rok 2014 
4. Rozpočtový výhled na léta 2015 a 2016 
5. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2014 
6. Finanční podpora změny způsobu vytápění pro rok 2014 
7. Finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav bytových 

domů  ve městě Ostrov pro rok 2014 
8. Vydání Územního plánu Ostrov 
9. Projekt „Podpora vzdělávání ve školním systému ORP Ostrov“ 
10. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu  
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20. Informace starosty 
20a. Umístění sídla společností v pronajatých prostorách v majetku města 
Usn. RM č. 973/13 
RM souhlasí s umístěním sídla společností v pronajatých nebytových prostorách v majetku města. 
 
20b. Zvláštní užívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí 
- bez usnesení 
 
20c. Projekt „Podpora vzdělávání ve školním systému ORP Ostrov“ 
Usn. RM č. 974/13 
RM doporučuje ZM schválit projekt „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“ ve 
smyslu předloženého návrhu.  
 
Usn. RM č. 975/13 
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, výzva č. 46, prioritní osa 1 – opatření 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání na 
projekt „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“, s celkovou výší nákladů ve výši 17 
513 977,00 Kč. 
 
Usn. RM č. 976/13 
RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých 
dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva č. 46, prioritní osa 1 – opatření 1.1 Zvyšování kvality 
ve vzdělávání na projekt „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“.  
 
 
21.Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Vladimír Trafina             Bc. Pavel Čekan 
     člen RM                             starosta          
             


