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Město Ostrov  
Usnesení 

ze 13. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 10. června 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 
2. Mimořádná přidělení bytů  
3. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů  
4. Žádost  DOP-HC s. r. o. o příspěvek na provoz zařízení sociálních služeb v roce 2013  
5. Příspěvek Náhradním rodinám, o. p. s. na provoz sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s 

dětmi na rok 2013  
6. Žádost Pomoc v nouzi, o. p. s. o příspěvek na projekt "Sociální služby pro občany města 

Ostrov" v roce 2013  
7. VZ "Ostrov, ZŠ Masarykova - zateplení a výměna výplní - atrium" - výběr dodavatele  
8. VZ "Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov" - dodatečné stavební práce  
9. VZ - " MDDM Ostrov – výměna okenních a dveřních výplní – 1. etapa" - výběr dodavatele  
10. Změna termínu dokončení stavby Ostrov - Autobusové zastávky MHD – Hluboký    
11. Návrh nařízení města Ostrov č. 1/2013 (NM č. 1/2013), kterým se vydává tržní řád  
12. VZ "M ěsto Ostrov - výběr provozovatele školního stravování 
13. Výběr zhotovitele na zakázku " Oprava havarijního stavu páteřních rozvodů  NN v objektu 

ZŠ Myslbekova  996, 363 01 Ostrov"  
14. VZ - "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská  766, Ostrov" - výběr zhotovitele - na stůl  
15. PRONÁJMY: 

a) Snížení nájemného v nebytovém prostoru na č. p. 1036, ulice Lidická 
b) Snížení nájemného v nebytovém prostoru na č. p. 46, Staré náměstí 
c) Snížení nájemného v nebytovém prostoru na č. p. 983, ulice Hlavní třída 
d) Prominutí poplatků za teplo Občanskému sdružení Ostrůvek v nebytovém prostoru 

na č. p. 1036, Ostrov, ulice Lidická  
e) Prominutí poplatků za teplo a TUV Oblastní charitě Ostrov v nebytových prostorech 

na č. p. 1202, Ostrov, ulice U Nemocnice 
f) Dohoda o ukončení pronájmu skladového prostoru v I. PP na č. p. 706-712, ulice 

Brigádnická 
g) Dohoda o ukončení pronájmu nebytového prostoru na č. p. 715, ulice Masarykova 
h) Výpůjčka části stavby přístřešku na st. p. č. 108 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
i) Pronájem pozemku p. p. č. 89/1  v k. ú. Květnová 
j) Pronájem pozemku p. p. č. 2246/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří Městem Ostrov 

16. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu - OF 
17. Informace starosty 

a) Informace o podávání čestného prohlášení k zákonu o střetu zájmů  
b) Sleva na vstupném na městské koupaliště Ostrov pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P  
c) Finanční dar pro nejúspěšnější sportovce města do 18-ti let věku  
d) Přijetí daru historického porcelánu   
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18. Zprávy z komisí 
 
 
Účast: 
Vedoucí OSVZ k bodům 2 až 6 
Vedoucí OI k bodům 7 až 10 
Vedoucí OKSVS k bodům 11 až 12, 17c) a 17d) 
Vedoucí OMS k bodům 13 až 15j) a 17b) 
Vedoucí OF k bodu 16 
Tajemnice k bodu 17a) 
 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 403/13 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2012 pod 
č. 517/12, 664/12, 718/12, 794/12 a z roku 2013 pod č. 94/13, 123/13, 131/13, 142/13, 171/13, 
209/13, 219/13, 254/13, 268/13, 275/13, 295/13, 297/13 až 299/13, 301/13, 315/13, 322/13, 348/13 
až 350/13, 352/13, 353/13, 356/13, 357/13, 360/13, 361/13, 363/13, 364/13, 386/13, 388/13, 390/13, 
393/13, 395/13, 396/13 a 398/13. 
 
 
2.Mimořádná přidělení bytů   
Usn. RM č. 404/13 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově těmto žadatelům: Josef Sivoň, Erika 
Surmajová. 
 
Usn. RM č. 405/13 
RM nesouhlasí s přednostním přidělením bytu v Ostrově těmto žadatelům: Helena Durdoňová, 
Alena Medková. 
 
Usn. RM č. 406/13 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 č. 35 v původní č. p. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově p. Josefu Srpovi. 
 
Usn. RM č. 407/13 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 č. 28 v původní č. p. 1377 v Ostrově  
p. Romanu Dirksenovi. 
 
Usn. RM č. 408/13 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 č. 10 B v přístavbě č. p. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově pí Petře Surmajové. 
 
Usn. RM č. 409/13 
RM schvaluje Dodatek č. 5 k Pravidlům pro hospodaření s byty v majetku Města Ostrov. 
 
Usn. RM č. 410/13 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s manželi Miroslavem a Janou Homolkovými k bytu 
v ul. Družební 1322/5 v Ostrově – dle předloženého návrhu. 
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Usn. RM č. 411/13 
RM nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s panem Václavem Kováříkem k bytu v ul. 
Krušnohorská 616/5 v Ostrově. 
 
 
3.Přidělení, podnájmy, přechody a směny bytů - v období od 6. 4. 2013 do 31. 5. 2013 
- bez usnesení 
 

4.Žádost DOP-HC s. r. o. o příspěvek na provoz zařízení sociálních služeb v roce 2013 

Usn. RM č. 412/13 
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku DOP-HC s. r. o., Dolní Rychnov na provoz Domova pro 
seniory a Domova se zvláštním režimem Vila Maria na rok 2013 ve výši 10 000,- Kč. 
 
Usn. RM č. 413/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 63/2013 
Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2013 o 10 000,- Kč Občanskému sdružení „Nejste sami“ 
na provoz „Denního centra Žirafa Karlovy Vary“ a zařazují se výdaje do rozpočtu města na rok 
2013 ve výši 10 000,- Kč DOP-HC s. r. o., Dolní Rychnov na provoz Domova pro seniory  
a Domova se zvláštním režimem Vila Maria. 
 
5.Příspěvek Náhradním rodinám, o. p. s. na provoz sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
na rok 2013. 
Usn. RM č. 414/13 
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku Náhradním rodinám, o. p. s. na provoz sociálně aktivizačních 
služeb pro rodiny s dětmi v roce 2013 ve výši 20 000,- Kč. 
 
Usn. RM č. 415/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 64/2013 : 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města na rok 2013 o 20 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje  
a zařazují se výdaje do rozpočtu města na rok 2013 u odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 
20 tis. Kč na poskytnutí příspěvku Náhradním rodinám, o. p. s., Karlovy Vary na provoz sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. 
 
 
 
6.Žádost Pomoc v nouzi, o. p. s. o příspěvek na projekt „ Sociální služby pro občany města Ostrov“ 
v roce 2013. 
Usn. RM č. 416/13 
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku Pomoc v nouzi, o. p. s. na projekt „Sociální služby pro 
občany města Ostrov“ v roce 2013 ve výši 20 000,- Kč. 
 
Usn. RM č. 417/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 65/2013 : 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města na rok 2013 o 20 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje  
a zařazují se výdaje do rozpočtu města na rok 2013 u odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 
20 tis. Kč na poskytnutí příspěvku Pomoc v nouzi, o. p. s., Sokolov na projekt „Sociální služby pro 
občany města Ostrov“. 
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7.VZ "Ostrov, ZŠ Masarykova - zateplení a výměna výplní - atrium" - výběr dodavatele 
Usn. RM č. 418/13 
RM vylučuje ze soutěže uchazeče s nabídkou č. 5 KALIBRA NOVA, s.r.o., Hroznětínská 183, 362 
32 Otovice u K. Varů, IČ: 25223798 na základě vyřazení hodnotící komisí při otevírání obálek. 
Nabídka neobsahovala návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou.  
 
Usn. RM č. 419/13 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková cena 
schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku "Ostrov, ZŠ 
Masarykova -  zateplení a výměna výplní - atrium" uchazeči METALL QUATRO spol. s r.o., Na 
Vrátku 1245, 434 01 Most, IČ: 61538213 s nabídkovou cenou 1 118 158,14 Kč bez DPH tj. 1 352 
971,35 Kč s DPH 21% jako nejvýhodnějšího pro zadavatele.  
 
Usn. RM č. 420/13 
RM ukládá odboru investic provést RO na zajištění finančních prostředků na realizaci stavby. 
 
 
8.Cyklistická stezka Ostrov – Jáchymov – dodatečné stavební práce 
Usn. RM č. 421/13 
RM souhlasí pro akci "Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov" s navýšením ceny stavby o dodatečné 
stavební práce specifikované změnovými listy č. 6, 7 a 8 za cenu 383 752,89 Kč vč. DPH. Celková 
cena stavby bude ve výši 11 502 411,21 Kč vč. DPH. 
 
Usn. RM č. 422/13 
RM ukládá Odboru investic pro akci "Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov" provést, ve spolupráci 
s městem Jáchymov, jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce specifikované 
změnovým listem ZL 6, 7 a 8 a následně souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo 202-12-
06-19. 
 
 
9.VZ - " MDDM Ostrov – výměna okenních a dveřních výplní – 1. etapa" - výběr dodavatele 
Usn. RM č. 423/13 
RM vylučuje, na základě vyřazení komisí pro otvírání obálek, z účasti v zadávacím řízení na 
realizaci veřejné zakázky "MDDM Ostrov – výměna okenních a dveřních výplní – 1. etapa" 
uchazeče – Isotra a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, IČ: 47679191. 
  
Usn. RM č. 424/13 
RM vylučuje, na základě vyřazení komisí pro otvírání obálek, z účasti v zadávacím řízení na 
realizaci veřejné zakázky "MDDM Ostrov – výměna okenních a dveřních výplní – 1. etapa" 
uchazeče – KALIBRA NOVA, s.r.o., Hroznětínská 183, 362 32 Otovice u K. Varů, IČ: 25223798. 
 
Usn. RM č. 425/13 
RM vylučuje, na základě vyřazení komisí pro posouzení kvalifikace uchazečů, z účasti v zadávacím 
řízení na realizaci veřejné zakázky "MDDM Ostrov – výměna okenních a dveřních výplní – 1. 
etapa" uchazeče – J PLUS L OKNA s.r.o., Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa, IČ: 27332047. 
 
Usn. RM č. 426/13 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková cena 
schvaluje pořadí nabídek dle předloženého návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 
"MDDM Ostrov – výměna okenních a dveřních výplní – 1. etapa“ firmě ROFIS, s.r.o. se sídlem 
Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČ 36440523 s nabídkovou cenou 1 199 165,00 Kč 
bez DPH a 1 450 990,00 Kč včetně 21% DPH, jako nejvýhodnějšího pro zadavatele.  
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10.Změna termínu dokončení stavby Ostrov - Autobusové zastávky MHD – Hluboký 
Usn. RM č. 427/13 
RM souhlasí s prodloužením termínu dokončení stavby „Ostrov, autobusové zastávky MHD“ do  
10. 7. 2013 a uzavřením dodatku ke smlouvě. 
 
 
11.Návrh nařízení města Ostrov č. 1/2013 (NM č. 1/2013), kterým se vydává tržní řád  
Usn. RM č. 428/13 
RM schvaluje nařízení města Ostrov č. 1/2013 (NM č. 1/2013), kterým se vydává tržní řád.  
 
 
12.VZ "Město Ostrov - výběr provozovatele školního stravování 
Usn. RM č. 429/13 
RM vylučuje, v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, ze soutěže nabídku č. 2 uchazeče SOKOREST – zařízení školního 
stravování, s.r.o., Jednoty 1628, 356 01 Sokolov, IČ:28002512,  pro nesplnění § 53 odst. 3 písm. a) 
Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, firma nedoložila ve 
své nabídce výpis z evidence Rejstříku trestů.  
 
Usn. RM č. 430/13 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria ekonomické výhodnosti 
nabídky schvaluje pořadí nabídek dle předloženého návrhu hodnotící komise. 

Usn. RM č. 431/13 
RM přiděluje veřejnou zakázku „Město Ostrov – výběr provozovatele školního stravování“ 
na základě hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky uchazeči SCOLAREST – zařízení 
školního stravování,  spol. s r.o.,  se sídlem  U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7, IČ: 25607431, 
s nabídnutou výší nájmu na období 1 roku 1.500.000,-- Kč bez DPH a s nabídkou poplatku na 
hrazení provozních nákladů ve výši 30%. 
 
 
13.Výběr zhotovitele stavby "Oprava havarijního stavu páteřních rozvodů NN v objektu ZŠ J.V. 
Myslbeka 996, 363 01 Ostrov"  
Usn. RM č. 432/13 
RM vylučuje ze soutěže na provedení díla „Oprava havarijního stavu páteřních rozvodů NN  
v objektu ZŠ J.V. Myslbeka 996, 363 01 Ostrov“ firmu Largos spol s r. o., Teplárenská 233, 36004  
Karlovy Vary, IČ:45352402 pro nesplnění podmínek zadání veřejné soutěže. 
 
Usn. RM č. 433/13 
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na provedení díla „ Oprava havarijního stavu páteřních 
rozvodů NN v objektu ZŠ J.V. Myslbeka 996, 363 01 Ostrov“  firmu Lemonta s. r. o., Chebská 53, 
356 33 Sokolov, IČ: 25216023 za nabídkovou cenu 465 105,75 Kč vč. DPH, na druhém místě se 
umístila firma Jaroslav Michlík, Jedlová 1411, 363 01 Ostrov, IČ:12824836 za nabídkovou cenu 
519 012,- Kč vč. DPH a na třetím místě se umístila firma AMAR CZ s. r. o., Krušnohorská 793, 363 
01 Ostrov, IČ: 29086086 za nabídkovou cenu 544 458,- Kč vč. DPH.     
 
 
14.VZ - "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská  766, Ostrov" - výběr zhotovitele 
Usn. RM č. 434/13 
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na provedení díla „Rekonstrukce kuchyně MŠ 
Krušnohorská 766, Ostrov“ firmu Eurotherm-KV s. r. o., Botanická 256, 362 63 Dalovice, IČ: 
26384833 za nabídkovou cenu 3 412 975,19 Kč včetně DPH, na druhém místě se umístila firma 
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IPM Stars, s. r. o., Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, IČ: 25230557 za nabídkovou cenu 
3 569 560,32 Kč včetně DPH, na třetím místě se umístila firma Zistav s. r. o., U hřiště 301/14, 360 
17 Karlovy Vary, IČ: 26316803  za nabídkovou cenu 3 921 525,-Kč včetně DPH.  
 
Usn. RM č. 435/13 
RM ukládá odboru majetkové správy zajistit rozpočtovým opatřením finanční prostředky 
na realizaci stavby „Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov“ 
 
 
15. Pronájmy 
15a.Snížení nájemného v nebytovém prostoru na č. p. 1036, ulice Lidická 
Usn. RM č. 436/13 
RM schvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě reg. č. 305-12-10-17 ze dne 1. 10. 2012 na 
pronájem nebytového prostoru na č. p. 1036, Ostrov, ulice Lidická, s Občanským sdružením 
Ostrůvek, se sídlem Lidická 1036 , PSČ 363 01 Ostrov, kterým dojde ke snížení nájemného 
v nebytových prostorách v I.NP na celkové ploše 98,43 m² ze současných 125,- Kč/m²/rok na 35,- 
Kč/m²/rok, a to od 1. 6. 2013. 
 
Usn. RM č. 437/13 
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 35,- Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, za účelem 
skladování hraček. 
 
15b.Snížení nájemného v nebytovém prostoru na č.p. 46, Staré náměstí 
Usn. RM č. 438/13 
RM neschvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě reg. č. 201-11-10-10 ze dne 1. 10. 2011 na 
pronájem nebytového prostoru na č. p. 46, Ostrov, Staré náměstí, s paní Patricií Hlouškovou, bytem 
Jungmannova 1256/22, PSČ 363 01, Ostrov, kterým dojde ke snížení nájemného v tomto 
nebytovém prostoru o výměře 74,7 m² ze současných 1 380 Kč/m²/rok na 690,- Kč/m²/rok. 
 
 
15c.Snížení nájemného v nebytovém prostoru na č.p. 983, ulice Hlavní třída 
Usn. RM č. 439/13 
RM schvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě reg. č. 146-04-08-06 ze dne 16. 8. 2004 na 
pronájem nebytového prostoru na č. p. 983, Ostrov, ulice Hlavní třída, s panem Romanem 
Pelikánem, bytem Hlavní třída 734/16, PSČ 363 01, Ostrov, kterým dojde ke snížení nájemného 
v provozních prostorách o výměře 92 m² ze současných 1 440,82 Kč/m²/rok o 20%, tj. na  
1 152,66 Kč/m²/rok. 
 
 
15d.Prominutí poplatků za teplo Občanskému sdružení Ostrůvek v nebytovém prostoru na č.p. 
1036, Ostrov, ulice Lidická 
- bez usnesení 
 
 
15e.Prominutí poplatků za teplo a TUV Oblastní charitě Ostrov v nebytových prostorech na č.p. 
1202, Ostrov, ulice U Nemocnice 
- bez usnesení 
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15f.Dohoda o ukončení pronájmu skladového prostoru v I. PP na č.p. 706-712, ulice Brigádnická 
Usn. RM č. 440/13 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy, reg. č. 9-03-01-10 ze dne 1. 1. 2003, týkající se pronájmu 
skladového prostoru v I. PP na č. p. 706-712, ulice Brigádnická, uzavřenou s paní Věrou Baxovou, 
IČ: 670 90 915, bytem Květnová 42, 363 01 Ostrov, a to dohodou ke dni 15. 6. 2013.  
 
15g.Dohoda o ukončení pronájmu nebytového prostoru na č.p. 715, ulice Masarykova 
Usn. RM č. 441/13 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy, reg. č. 183-94-06-03-1 ze dne 1. 6. 1994, týkající se 
pronájmu nebytového prostoru ve III. NP na č. p. 715, ulice Masarykova, uzavřenou se Svazem 
diabetiků ČR, IČ: 477 01 897, se sídlem Masarykova 715, 363 01 Ostrov, a to dohodou ke dni 30. 6. 
2013.  
 
15h.Výpůjčka části stavby přístřešku na st. p. č. 108 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 442/13 
RM schvaluje výpůjčku části stavby přístřešku v objektu na st. p. č. 108 v k. ú. Ostrov nad Ohří za 
účelem umístění nádoby na ukládání komunálního odpadu o výměře cca 2 m2 pro vlastníka domu  
č. p. 13 na Starém náměstí v Ostrově, pana Evžena Páloše, U Koupaliště 1065, 363 01 Ostrov. 
 
15i.Pronájem pozemku p.p.č. 89/1  v k.ú. Květnová 
Usn. RM č. 443/13 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem p. p. č. 89/1 o výměře 1 899 m2 v k. ú. 
Květnová za cenu 0,12 Kč/m2/rok, s Janou Vrbkovou, Květnová 55, 363 01 Ostrov, za účelem 
sekání trávy.  
 
15j.Pronájem pozemku p.p.č. 2246/2 v k.ú. Ostrov nad Ohří Městem Ostrov 
Usn. RM č. 444/13 
RM schvaluje pronájem části pozemku p. p. č. 2246/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří od společnosti 
Ostrovská teplárenská a.s., za účelem zřízení komunitní kompostárny, za nájemné ve výši 3,- 
Kč/m2/rok.  
 
 
16.Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
16a.Rozpočtové opatření č. 61/2013 – OKSVS – účelový neinvestiční příspěvek z KÚKK pro  
Základní uměleckou školu na 9. Ostrovské soukání 
Usn. RM č. 445/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 61/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 40 tis. Kč z účelového neinvestičního 
příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na 9. Ostrovské soukání pod účelovým znakem 73013  
a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 40 tis. Kč na úhradu nákladů spojených  
s organizací 9. Ostrovského soukání pro Základní uměleckou školu pod účelovým znakem 73013. 
 
 
16b.Rozpočtové opatření č. 62/2013 – ODS – přesun prostředků na nákup plechové garáže pro 
dětské dopravní hřiště 
Usn. RM č. 446/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 62/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 13 tis. Kč u odboru dopravně správního na řádku 
příspěvek BESIP a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 13 tis. Kč u odboru 
dopravně správního na nákup plechové garáže pro dětské dopravní hřiště. 
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16c.Rozpočtové opatření č. 66/2013 – OSVZ – přesun prostředků na příspěvek pro Národní radu 
osob se zdravotním postižením ČR 
Usn. RM č. 447/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 66/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 30 tis. Kč u odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví na řádku neinvestiční příspěvek na provoz Denního centra Žirafa a zařazují se 
výdaje do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 30 tis. Kč u odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
na příspěvek Národní radě osob se zdravotním postižením ČR na provoz sociální služby Poradenství 
NRZP ČR v roce 2013. 
 
 
17.Informace starosty 
17a.Informace o podávání čestného prohlášení k zákonu o střetu zájmů  
- bez usnesení 
 
17b.Sleva na vstupném na městské koupaliště Ostrov pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P 
Usn. RM č. 448/13 
RM schvaluje slevu na vstupném na městské koupaliště Ostrov pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P 
ve výši 50 % ze stávající ceny vstupného.  
 
17c.Finanční dar pro nejúspěšnější sportovce města do 18-ti let věku 
Usn. RM č. 449/13 
RM souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 6.000,-- Kč Anně Zekuciové vyhodnocené 
nejúspěšnější sportovkyní města v  roce 2012 za mimořádné sportovní výkony a za příkladnou 
reprezentaci města v kategorii sportovců do 18-ti let věku. 

 
Usn. RM č. 450/13 
RM souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 6.000,-- Kč Martinu Čechmanovi vyhodnocené 
nejúspěšnějším sportovcem města v  roce 2012 za mimořádné sportovní výkony a za příkladnou 
reprezentaci města v kategorii sportovců do 18-ti let věku. 
 
Usn. RM č. 451/13 
RM souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 6.000,-- Kč Davidu Zadákovi vyhodnocené 
nejúspěšnějším sportovcem města v  roce 2012 za mimořádné sportovní výkony a za příkladnou 
reprezentaci města v kategorii sportovců do 18-ti let věku. 
 
17d.Přijetí daru historického porcelánu 
Usn. RM č. 452/13 
RM schvaluje přijetí daru 13 ks historického porcelánu z produkce bývalé ostrovské porcelánky 
Pfeiffer & Löwenstein od Spolku přátel města Ostrova na základě Dodatku č. 9 k darovací smlouvě 
reg. č. 310 – 99 – 12 – 15. 
 
 
18.Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
         Milan Matějka             Bc. Pavel Čekan 
     místostarosta města       starosta          
             


