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Město Ostrov  
Usnesení 

z  27. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 11. prosince 2012 od 13:00 hod.  

ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný,  

Mgr. Libor Bílek, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Václav Brodec 
Omluven:         
Tajemnice:     Ing. Jana Punčochářová   
Zapsala:          Jana Škutová 
  
 
Program: 

1. Kontrola plnění usnesení RM  
2. Mimořádná přidělení bytů  
3. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů  
4. Žádost DOP-HC s. r. o.,  Dolní Rychnov o příspěvek na provoz zařízení sociálních služeb na 

rok 2013  
5. Žádost Střediska výchovné péče Karlovy Vary o příspěvek na projekt  
6. Veřejnoprávní smlouva mezi městy Ostrov a Jáchymov   
7. Schválení podání žádosti o dotaci na společnou propagaci měst Ostrov, Boží Dar a 

Breitenbrunn  
8. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu  
9. Návrh rozpočtu města na rok 2013  
10. Rozpočtový výhled na léta 2014 a 2015  
11. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2013  
12. Finanční podpora změny způsobu vytápění pro rok 2013  
13. Finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav bytových domů 

ve městě Ostrov pro rok 2013  
14. Oznámení Domu kultury Ostrov  
15. Žádosti Domu kultury Ostrov o souhlas s podáním žádostí o dotaci  
16. Žádosti Městské knihovny Ostrov o souhlas s podáním žádostí o dotaci  
17. Žádost MŠ Halasova o úpravu rozpočtu na r. 2012  
18. Podlimitní veřejná zakázka na výběr dodavatele „Údržba zeleně na území města Ostrov 

západně od ulic Studentská, Klínovecká, Tylova a Štúrova, v obcích Kfely, Vykmanov, 
Dolní a Horní Žďár“ - zadávací podmínky  

19. Prodeje  
a) Prodej p. p. č. 979/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – zahrádkářská osada č. 52 
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 
20. Pronájem st. p. č. 1850 v k.ú. Ostrov nad Ohří  
21. Změna pravidel pro zadávání veřejných zakázek  
22. Program 9. řádného zasedání Zastupitelstva města  
23. Informace starosty 

a) Žádost ZŠ Májová o souhlas s přijetím daru  
b) Vybudování a uplatnění na trhu Sasko – Česká SILBERSTRASSE (Stříbrná stezka) 

– registrační číslo projektu 100066873 – Vyznačení trasy Stříbrné stezky“ – žádost 
zhotovitele o prodloužení termínu  
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24. Zprávy z komisí 
 
  
Usn. RM č. 948/12            Kontrola plnění usnesení RM 
1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2011 
pod č. 352/11 a dále z roku 2012 pod č. 93/12, 391/12, 402/12, 701/12, 722/12, 736/12, 764/12, 
785/12, 787/12, 788/12, 842/12 až 845/12, 883/12, 885/12, 897/12, 901/12, 902/12, 904/12 až 
910/12, 912/12 až 916/12, 918/12 až 924/12, 937/12, 939/12 až 944/12 a 946/12. 
 
 
Usn. RM č. 949/12         Mimořádná přidělení bytů 
2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+0 č. 4-5 v původní č. p. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově sl. Petře Gašparové. 
 
Usn. RM č. 950/12 
2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 č. 43 v původní č. p. 1377 na Jáchymovské 
ul. v Ostrově p. Jiřímu Svobodovi. 
 
Usn. RM č. 951/12 
2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 č. 9B v přístavbě č. p. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově pí Marii Štirbové. 
 
Usn. RM č. 952/12 
2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+0 č. 22-23 v původní č. p. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově p. Stanislavu Hunkovi. 
 
Usn. RM č. 953/12 
2. RM ruší Usn. RM č. 755/12 ze dne 16. 10. 2012. 
 
Usn. RM č. 954/12 
2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+0 č. 19-20 v původní č. p. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově sl. Martině Lupačové. 
 
Usn. RM č. 955/12 
2. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově těmto žadatelům: Jitka Laštůvková, 
Jolana Kuboušková, Dana Jurčová 
 
Usn. RM č. 956/12 
2. RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v obytném souboru Klášter Ostrov o žadatele: 
Miroslava Kocourková 
 
Usn. RM č. 957/12 
2. RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/10 o velikosti 1+kk pro p. Tomáše 
Herbázského - na dobu od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013. 
 
Usn. RM č. 958/12 
2. RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v domě s pečovatelskou službou v Ostrově  
o žadatele:  Soňa Popelová, Vítězslav Effenberger, Jaroslava Hlavatá, Miroslav Sluka Ing. – na byty 
o velikosti 1+0 a 1+kk.  
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Usn. RM č. 959/12 
2. RM souhlasit s mimořádným přidělením bytu velikosti 1+0 č. 6 v původní č. p. 1377 na 
Jáchymovské ul. V Ostrově pí  Janě Federlové. 
 
 
     Přidělení, podnájmy, přechody a směny bytů –  
 3. – bez usnesení     - období od 9. 10. 2012 do 30. 11. 2012 
 
 

Usn. RM č. 960/12   Žádost DOP-HC s. r. o.,  Dolní Rychnov o příspěvek na        
     provoz zařízení sociálních služeb na rok 2013  

4. RM nesouhlasí 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 a ukládá odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví předložit žádost po schválení závěrečného účtu města za rok 2012 a po rozdělení 
výsledku hospodaření města za rok 2012 do fondů města. 
 
 
Usn. RM č. 961/12  Žádost Střediska výchovné péče Karlovy Vary 

o příspěvek na projekt  
5. RM souhlasí poskytnutím příspěvku pro DDÚ, Středisko výchovné péče, ZŠ a ŠJ, Plzeň, 
odloučené pracoviště Myslbekova 4, Karlovy Vary na projekt „Smysluplné trávení volného času, 
jako základ pro změnu?!“ v rámci prevence sociálně patologických jevů ve výši 30 000,- Kč v roce 
2013. 
 
 
Usn. RM č. 962/12     Veřejnoprávní smlouva mezi městy Ostrov a Jáchymov   
6. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů Městské policie Ostrov v městě Jáchymov 
dle předloženého návrhu. 
 
 
Usn. RM č. 963/12   Schválení podání žádosti o dotaci na společnou propagaci měst 

Ostrov, Boží Dar a Breitenbrunn  
7. RM doporučuje ZM schválit účast města Ostrov v projektu Propagace turistických zajímavostí 
měst Ostrov a Breitenbrunn, který je připravován do Fondu malých projektů Euregia Egrensis 
v rámci programu Ziel 3/Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou  
a Svobodným státem Sasko 2007-2013. 
 
Usn. RM č. 964/12 
7. RM doporučuje ZM schválit projekt Propagace turistických zajímavostí měst Ostrov  
a Breitenbrunn ve smyslu předloženého návrhu a doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci do 
Fondu malých projektů Euregia Egrensis v rámci operačního programu Ziel3 / Cíl3 na podporu 
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. 
 
Usn. RM č. 965/12 
7. RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o spolupráci v projektu Propagace turistických zajímavostí 
měst Ostrov a Breitenbrunn mezi městem Ostrov a projektovým partnerem městem Breitenbrunn na 
německé straně.  
 
Usn. RM č. 966/12 
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7. RM doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu Propagace turistických zajímavostí 
měst Ostrov a Breitenbrunn, který v celkové výši předpokládaných způsobilých nákladů nepřesáhne 
pro město Ostrov částku  14 330,00 EUR. Výše spolufinancování vlastního podílu města Ostrov 
bude 15% z celkových způsobilých nákladů projektu, což činí 2 149,50 EUR. RM doporučuje ZM 
schválit předfinancování celkových způsobilých nákladů projektu z rozpočtu města Ostrov ve výši 
100%, tj. 14 330,00 EUR. RM doporučuje ZM schválit zajištění financování všech případných 
nezpůsobilých výdajů tohoto projektu nutných k jeho úspěšné realizaci. 
 
Usn. RM č. 967/12 
7. RM doporučuje ZM pověřit starostu města Ostrova podpisem všech souvisejících dokumentů, 
nezbytných pro podání žádosti o dotaci projektu Propagace turistických zajímavostí měst Ostrov  
a Breitenbrunn do Fondu malých projektů Euregia Egrensis v rámci programu Ziel3 / Cíl3 na 
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. 
 
Usn. RM č. 968/12 
7. RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu Propagace turistických zajímavostí 
měst Ostrov a Breitenbrunn pro podání žádostí o dotaci a zajistit finanční prostředky v rozpočtu 
města na realizaci projektu v případě získání dotace na tento projekt. 
 
 
                        Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu  
Usn. RM č. 969/12 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 20/2012 – OKSVS – přesun finančních 

prostředků na zdravotní a sociální pojištění uvolněných zastupitelů 
8a. RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 20/2012: 
Zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy 
o 20 tis. Kč na sociální pojištění uvolněných zastupitelů, zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu  
o 5 tis. Kč na zdravotní pojištění uvolněných zastupitelů a snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města 
pro rok 2012 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 25 tis. Kč na náhrady mezd v době 
nemoci uvolněných zastupitelů.  
 
Usn. RM č. 970/12  Přesun v rozpisu rozpočtu č. 21/2012 – OKSVS – přesun finančních 

prostředků na pasport komunikací 
8b. RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 21/2012: 
Zařazení výdajů do rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru kanceláře starosty a vnitřní 
správy ve výši 80 tis. Kč na pasport komunikací a snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 
2012 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 80 tis. Kč na pasport zátop a pasport výherních 
zařízení.  
 
Usn. RM č. 971/12  Přesun v rozpisu rozpočtu č. 22/2012 – OKSVS – přesun finančních 

prostředků na pasport studní 
8c. RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 22/2012: 
Zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy 
o 30 tis. Kč na pasport studní a snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru 
kanceláře starosty a vnitřní správy o 30 tis. Kč na aktualizaci digitálně technické mapy města.  
 
Usn. RM č. 972/12  Rozpočtové opatření č. 177/2012 – OMS – zařazení příjmů z pojistné události 

a zařazení výdajů na odstranění škod na Paláci princů 
8d. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 177/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy ve výši 26.678,00 Kč 
z přijaté pojistné události a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic  
o 26.678,00 Kč na opravu Paláce princů. 
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Usn. RM č. 973/12  Přesun v rozpisu rozpočtu č. 23/2012 – OMS – přesun finančních prostředků 

na malování a elektro práce v bytových domech 
8e. RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 23/2012: 
Zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 90 tis. Kč na 
malování a elektro práce v bytových domech a snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 
2012 u odboru majetkové správy o 90 tis. Kč na odpočty TUV, IRTN a servisní práce.  
 
Usn. RM č. 974/12  Rozpočtové opatření č. 178/2012 – OMS – přesun finančních prostředků na 

rekultivaci úložiště popílku 
8f. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 178/2012: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 67 tis. Kč na opravu 
cesty na průmyslové zóně k úložišti, snížení výdajů o 50 tis. Kč na nákup materiálu na veřejně 
prospěšné práce a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy  
o 117 tis. Kč na rekultivaci úložiště popílku. 
 
Usn. RM č. 975/12  Rozpočtové opatření č. 179/2012 – MP – přesun finančních prostředků u  

městské policie 
8g. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 179/2012: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u městské policie o 20 tis. Kč na nákup drobného 
dlouhodobého majetku, snížení výdajů o 30 tis. na nákup radiostanic, snížení výdajů o 35 tis. Kč na 
nákup pohonných hmot, snížení výdajů o 40 tis. Kč na elektrickou energii, snížení výdajů o 10 tis. 
Kč na nákup kolků, snížení výdajů o 24 tis. Kč na služby telekomunikací, snížení výdajů o 15 tis. 
Kč na školení, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u městské policie o 20 tis. Kč na 
nákup výpočetní techniky, zvýšení výdajů o 65 tis. Kč na obnovu výstrojního řádu, zvýšení výdajů  
o 20 tis. Kč na prevenci sociálně patologických jevů, zvýšení výdajů o 20 tis. Kč na opravu a údržbu 
majetku MP, zvýšení výdajů o 10 tis. Kč na nájemné a zvýšení výdajů o 39 tis. Kč na nákup 
ostatních služeb. 
 
Usn. RM č. 976/12  Rozpočtové opatření č. 180/2012 – OŽP – účelová neinvestiční dotace 

z Ministerstva životního prostředí na akci „Ošetření genefondových ploch ve 
VKP Alej  Boru a Luční sad pod Větrným vrchem“, na akci„Ošetření 
vysokokmenů ve VKP Sady u Jakubova“ a na akci „Ošetření památného 
stromu Horní Popovská lípa“ 

8h. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 180/2012: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru životního prostředí o 299.800,00 Kč 
z účelové neinvestiční dotace z Ministerstva životního prostředí z programu Podpora obnovy 
přirozených funkcí krajiny pod účelovým znakem 15002, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 
2012 u odboru životního prostředí o 52.800,00 Kč na akci ošetření genofondových ploch ve VKP 
Alej u Boru a Luční sad pod Větrným vrchem, zvýšení výdajů o 224.000,00 Kč na akci ošetření 
vysokokmenů ve VKP Sady u Jakubova a zvýšení výdajů o 23.000,00 Kč na akci ošetření 
památného stromu Horní Popovská lípa pod účelovým znakem 15002. 
 
Usn. RM č. 977/12  Přesun v rozpisu rozpočtu č. 24/2012 – OI – přesun finančních prostředků 

v rámci akce cyklistická stezka Ostrovské Rondo 2 
8i. RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 24/2012: 
Zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 55 tis. Kč na neuznatelné 
výdaje na cyklistickou stezku Ostrovské Rondo 2. etapa  a snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města 
pro rok 2012 u odboru investic o 55 tis. Kč na cyklistickou stezku Ostrovské Rondo 2. etapa.  
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Usn. RM č. 978/12  Rozpočtové opatření č. 181/2012 – OŽP – účelová neinvestiční dotace 
z Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře za III. 
čtvrtletí 2012 

8j. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 181/2012: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2012 o 15.753,00 Kč z účelové neinvestiční dotace 
z Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře pod účelovým znakem 29008  
a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 o 15.753,00 Kč na úhradu nákladů na činnost 
odborného lesního hospodáře za období III. čtvrtletí 2012 pod účelovým znakem 29008. 
 
Usn. RM č. 979/12  Přesun v rozpisu rozpočtu č. 25/2012 – OI – přesun finančních prostředků 

v rámci akce dům kultury – rekonstrukce a modernizace objektu 
8k. RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 25/2012: 
Zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 150 tis. Kč na 
rekonstrukci a modernizaci domu kultury - prostředky města a snížení výdajů v rozpisu rozpočtu 
města pro rok 2012 u odboru investic o 150 tis. Kč na rekonstrukci a modernizaci domu kultury – 
prostředky EU.  
 
Usn. RM č. 980/12  Rozpočtové opatření č. 182/2012 – OMS – přesun finančních prostředků na 

úprava povrchu cest pro okruh cyklotras Ostrovského ronda 
8l. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 182/2012: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 115 tis. Kč na 
vyznačení okruhů cyklotras Ostrovského ronda a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012  
u odboru majetkové správy ve výši 115 tis. Kč na úpravu povrchu cest pro okruh cyklotras 
Ostrovského ronda. 
 
Usn. RM č. 981/12  Rozpočtové opatření č. 183/2012 – OI – zařazení investiční dotace na 

cyklistickou stezku Ostrovské rondo – 2. etapa 
8m. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 183/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 1.173 tis. Kč na  cyklistickou stezku 
Ostrovské rondo 2. etapa ze Státního fondu dopravní infrastruktury pod účelovým znakem 91628, 
zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 1.173 tis. Kč na cyklistickou stezku 
Ostrovské rondo 2. etapa pod účelovým znakem 91628, snížení výdajů o 1.173 tis. Kč na řádku 
cyklistická stezka Ostrovské Rondo 2. etapa a snížení financování – třída 8. převodem ze základního 
běžného účtu na účet Fondu rezerv a rozvoje ve výši 1.173 tis. Kč. 
 
Usn. RM č. 982/12  Rozpočtové opatření č. 184/2012 – OI – přesun finančních prostředků v rámci 

akce DK – centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas  
8n. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 184/2012: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 382 tis. Kč na nákup drobných 
zařizovacích předmětů pro DK – centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas          a zvýšení výdajů 
v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic  o 382 tis. Kč na nákup souborů dlouhodobého 
majetku pro DK centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas.  
 
Usn. RM č. 983/12  Rozpočtové opatření č. 185/2012 – OI – přesun finančních prostředků v rámci 

akce z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 – Stříbrná stezka  
8o. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 185/2012: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 1 mil. Kč na zámek Dvorana, 
přeshraniční spolupráce a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic  o 1 mil. 
Kč na zámek Stříbrná stezka.  
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Usn. RM č. 984/12  Rozpočtové opatření č. 186/2012 – MP – přesun finančních prostředků u 
městské policie 

8p. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 186/2012: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u městské policie o 17 tis. Kč na zákonné pojištění 
vozidel, snížení výdajů o 6 tis. na teplo, snížení výdajů o 16 tis. Kč na nájemné, snížení výdajů o 50 
tis. Kč na nákup ostatních služeb, zvýšení výdajů v rozpočtu města        pro rok 2012 u městské 
policie o 66 tis. Kč na opravy a údržbu majetku MP a zařazení výdajů ve výši 23 tis. Kč na úhradu 
spoluúčasti při náhradě škody. 
Usn. RM č. 985/12  Rozpočtové opatření č. 187/2012 – OMS – přesun finančních prostředků na 

pěstební opatření a nové výsadby v zámeckém parku 
8q. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 187/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 8 tis. Kč na nucené 
odtahy vozidel a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 8 
tis. Kč u projektu Zámecký park Ostrov – pěstební opatření a nové výsadby.  
 
Usn. RM č. 986/12  Rozpočtové opatření č. 188/2012 – OI – přesun finančních prostředků v rámci 

akce DK – centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas  
8r. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 188/2012: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 65 tis. Kč na rekonstrukci   a 
modernizaci domu kultury – centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas  a zvýšení výdajů  v 
rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic  o 65 tis. Kč na nákup souborů dlouhodobého 
majetku pro DK centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas.  
 
 
Usn. RM č. 987/12          Návrh rozpočtu na rok 2013 - změny dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. 
9. RM schvaluje změny provedené v návrhu rozpočtu na rok 2013, které byly provedeny na  základě 
vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. 
                 
 
Usn. RM č. 988/12         Rozpočtový výhled na léta 2014 a 2015  
10. RM doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled města na léta 2014 a 2015 v předloženém znění. 
 
 
Usn. RM č. 989/12        Program finanční podpory bytové výstavby ve městě      

     Ostrov pro rok 2013  
11. RM doporučuje ZM schválit „Program finanční podpory bytové výstavby  ve městě Ostrov pro 
rok 2013“ dle podmínek uvedených v příloze předloženého návrhu. 
 
 
Usn. RM č. 990/12             Finanční podpora změny způsobu vytápění pro rok 2013 
12. RM doporučuje ZM schválit poskytování finanční podpory obyvatelům města v roce 2013 na 
realizaci změny způsobu vytápění za rok 2012 a rok 2013 formou finančního příspěvku dle 
podmínek uvedených v příloze předloženého návrhu. 
 

Usn. RM č. 991/12  Finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace pro realizaci  
oprav bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2013 

13. RM doporučuje ZM schválit poskytování finančního příspěvku na pořízení projektové 
dokumentace pro realizaci oprav bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2013 dle podmínek 
uvedených v příloze předloženého návrhu. 
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Usn. RM č. 992/12        Oznámení Domu kultury Ostrov 
14. RM ve svém usnesení č. 895/12 ze dne 13. 11. 2012, ve kterém souhlasí s přijetím finančního 
účelově určeného daru ve výši 6.639,-- Kč od firmy „PETR & JAN KLÉR“ DIVADELNÍ 
SLUŽBY, Sukova 26, 301 00 Plzeň jako úhradu za část služeb provedených při obnově protipožární 
impregnace textilií ve společenském sálu Domu Kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy 
Vary, mění výši této částky na 4.965,10 Kč. 
 
 
Usn. RM č. 993/12  Žádosti Domu kultury Ostrov o souhlas s podáním žádostí o dotaci 
15. RM dává Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary souhlas s podáním 
žádosti o dotaci na podporu aktivit v cestovním ruchu v r. 2013 z rozpočtu Karlovarského kraje. 
 
Usn. RM č. 994/12 
15. RM dává Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary souhlas s podáním 
žádosti o dotaci na modernizaci informačního centra v r. 2013 z rozpočtu Karlovarského kraje. 
 
 
Usn. RM č. 995/12               Žádosti Městské knihovny Ostrov o souhlas s podáním žádostí o dotaci 
16. RM dává Městské knihovně Ostrov, příspěvkové organizaci souhlas s podáním žádostí  
o poskytnutí dotací na projekty „Studenti do knihovny, Do knihovny za zábavou, eFond knihovny  
a Sjednocení lokální báze autorit - III. etapa“ z rozpočtu Ministerstva kultury ČR. 
 
 
Usn. RM č. 996/12     Žádost MŠ Halasova o úpravu rozpočtu na r. 2012 
17. RM schvaluje změny závazných ukazatelů PO č. 6/2012: 
Zvyšují se výnosy ve výkazu zisku a ztrát u Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy 
Vary pro rok 2012 o 19.900,00 Kč na řádku poplatky od rodičů a zvyšují se náklady ve výkazu 
zisku a ztrát u Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary pro rok 2012 o 19.900,00 
Kč na řádku ostatní náklady. 
 
 
Usn. RM č. 997/12  Veřejná zakázka na zhotovitele „ÚDRŽBA ZELENĚ NA ČÁSTI ÚZEMÍ 

MĚSTA OSTROVA“  forma zadávacího řízení, návrh na výběr zájemců  
 o veřejnou zakázku a složení hodnotící komise 
18. RM schvaluje pro veřejnou zakázku na zhotovitele „ÚDRŽBA ZELEN Ě NA ČÁSTI ÚZEMÍ 
MĚSTA OSTROVA“  návrh formy zadávacího řízení, návrh na výběr zájemců a kritéria pro 
kvalifikaci uchazečů dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 998/12 
18. RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede 
otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení. 
 
               Prodeje 
Usn. RM č. 999/12            Prodej p. p. č. 979/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – zahrádkářská osada č. 52 
19a. RM doporučuje ZM schválit prodej p.p.č. 979/1 o výměře 6.109 m2 v k.ú. Ostrov nad Ohří 
nájemcům jednotlivých zahrádek za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 100,- Kč/m2 
plus veškeré náklady spojené s prodejem. 
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Usn. RM č. 1000/12 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 
19b. RM doporučuje ZM neschválit záměr prodeje 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 nájemcům jednotlivých zahrádek. 
 

 
Usn. RM č. 1001/12     Pronájem st. p. č. 1850 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
20. RM schvaluje pronájem st. p. č. 1850 o výměře 24 m2 v k .ú. Ostrov nad Ohří, panu Janu 
Ondřejíčkovi, bytem Palackého 768/9, 363 01 Ostrov, za cenu 7,-Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, 
s účinností od 1. 1. 2013.  
 
 
Usn. RM č. 1002/12     Změna pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
21. RM schvaluje změnu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 1003/12 
21. RM schvaluje změnu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi 
města v předloženém znění 
 
 
Usn. RM č. 1004/12        Program 9. řádného zasedání ZM  
22. RM schvaluje program 9. řádného zasedání ZM konaného dne 19. 12. 2012. 
Program:     

1. Kontrola plnění usnesení ZM  
2. Rozpočtová opatření 
3. Rozpočet města na rok 2013  
4. Rozpočtový výhled na léta 2014 a 2015  
5. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2013  
6. Finanční podpora změny způsobu vytápění pro rok 2013  
7. Finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav bytových domů 

ve městě Ostrov pro rok 2013  
8. Schválení podání žádosti o dotaci na společnou propagaci měst Ostrov a Breitenbrunn  
9. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu  

 
 
           Informace starosty 
Usn. RM č. 1005/12              Žádost ZŠ Májová o souhlas s přijetím daru  
23a. RM dává Základní škole Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary souhlas s přijetím věcného 
daru – 50 ks monitorů  v celkové hodnotě 17.500,-- Kč od Československé obchodní banky, a.s. 
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Usn. RM č. 1006/12  „Vybudování a uplatnění na trhu Sasko – Česká SILBERSTRASSE (Stříbrná 
stezka) – registrační číslo projektu 100066873 – Vyznačení trasy Stříbrné 
stezky“ – žádost zhotovitele o prodloužení termínu  

23b. RM souhlasí s prodloužením termínu dokončení díla „Vybudování a uplatnění na trhu Sasko – 
Česká SILBERSTRASSE (Stříbrná stezka) – registrační číslo projektu 100066873 – Vyznačení 
trasy Stříbrné stezky“ do 31. 3. 2013 a ukládá odboru MS uzavření příslušného dodatku ke smlouvě 
o dílo reg.č. 323-12-11-12. 
    
 
           Zprávy z komisí 
24. – bez usnesení  
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan         Milan Matějka 
 starosta města     místostarosta města  
             


