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Město Ostrov  
Usnesení 

z 19. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 18. září 2012 od 9:00 hod.  

ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, , Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek 
Omluven:        Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth 
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Šárka Růžičková 
  
 
Program: 

1. Kontrola plnění usnesení RM 
2. Zpráva o činnosti MP za I. pololetí 2012 - MP 
3. Mimořádná přidělení bytů - OSVZ 
4. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů - OSVZ 
5. Příspěvek  na provoz sociální služby Poradenství NRZP – OSVZ 
6. Souhlas s realizací Integrované územní strategie Občanského sdružení Místní akční skupiny 

Krušné hory západ na území města Ostrov – ORÚP 
7. Projekt „Budování kapacity pro rozvoj regionu Krušné hory – západ“ - návrh změny 

financování projektu – ORÚP 
8. Žádosti o výjimku z počtu dětí ve třídách – OKSVS 
9. Žádost ZŠ Masarykova o změnu investičního plánu – OKSVS 
10. Žádost O. S. Ostrůvek o spolufinancování projektu v roce 2013 - OKSVS 
11. Pronájmy - OMS 

a) Pronájem nebytového prostoru na č. p. 1036 
b) Snížení nájemného na č. p. 46, Staré náměstí 

12. Prodeje - OMS 
a) Směna pozemků Vladimíra a Ing. Zdeňka Matějů v k.ú. Ostrov nad Ohří za pozemky 
Města Ostrov v k. ú. Mořičov 
b) Prodej pozemků v PZO II  společnosti KVTISK s. r. o. 

13. VZ - dodávky elektrické energie na hladině nízkého napětí pro Město Ostrov na rok 2013 – 
zrušení zadávacího řízení – OMS  

14. VZ - Ostrov, Lidická ulice – oprava porušeného povrchu komunikace v úseku od ul. 
Masarykova po odbočku k SPŠ Ostrov - výběr zhotovitele – OMS 

15. VZ - Výměna oken a dveří MŠ Krušnohorská 776, Ostrov - výběr zhotovitele - OMS 
16. VZ - Oprava střechy MŠ Palackého 1045 v Ostrově - výběr zhotovitele - OMS 
17. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu – OF 
18. Návrh rozpočtu města na rok 2013 (1:čtení) – OF 
19. Odpis pohledávek a prominutí poplatku z prodlení – OF 
20. Pověření strážníka plněním některých úkolů při řízení obecní policie  
21. Program 6. řádného zasedání ZM 
22. Informace starosty 

a) Přijetí finančního daru - OKSVS 
b) Žádosti Domu kultury Ostrov o souhlas s přijetím věcných darů – OKSVS 
c) VZ "Stavební úpravy objektu čp. 1036" - dodatečné stavební práce – OI 
d) VZ "Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov" - dodatečné stavební práce – OI – na stůl 
e) Podnět na výstavbu městského stadionu s atletickým oválem – OKSVS 
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f) Prodej pozemků pro výstavbu výrobního závodu Ostrov na Průmyslové zóně Ostrov - 
OMS       

23. Zprávy z komisí 
 
 
Usn. RM č. 665/12                                                                                 Kontrola plnění usnesení RM 
1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2011 
pod č. 609/11, 913/11 a z roku 2012 pod č. 147/12, 216//12, 333/12, 375/12, 393/12 až 395/12, 
456/12 až 458/18, 552/12, 554/12, 555/12, 568/12, 618/12, 625/12, 633/12, 635/12, 638/12, 640/12 
až 645/12, 649/12, 651/12 až 655/12, 657/12 a 663/12.  
 
 
Usn. RM č. 666/12                                                                 Zpráva o činnosti MP za I. pololetí 2012 
2. RM doporučuje ZM schválit zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za I. pololetí roku 2012.  
  
 
Usn. RM č. 667/12                                                                                       Mimořádná přidělení bytů 
3. RM  nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově těmto žadatelům: pí. Alena Teterová, 
pí. Jana Vávrová, Lukáš a Patrik Surmajovi, p. Zdeněk Harvan, pí. Hana Godžová. 
 
Usn. RM č. 668/12 
3. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu č. 9 o velikosti 1+0 v původní čp. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově p. Ladislavu Dymáčkovi. 
 
Usn. RM č. 669/12 
3. RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v obytném souboru Klášter Ostrov o žadatele: 
Zlatomíra Lehutová. 
 
Usn. RM č. 670/12 
3. RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů čp. 612/15 o velikosti 4+kk pro manžele Zuzanu  
a Andreje Hejhalovi - na dobu od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013. 
 
Usn. RM č. 671/12 
3. RM souhlasí s úpravou Pravidel pro hospodaření s byty v majetku Města Ostrov, dle 
předloženého návrhu odboru SVZ. 
 
Usn. RM č. 672/12 
3. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s manželi Olgou a Milanem Giňovými k bytu v ul. 
Jáchymovská čp. 1377/22 B v Ostrově, dle předloženého návrhu odboru SVZ. 
 
Usn. RM č. 673/12 
3. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s manželi Růžena a Milanem Godžovými k bytu 
v ul. Nad Nádražím čp. 382/3 v Ostrově, dle předloženého návrhu odboru SVZ. 
 
Usn. RM č. 674/12 
3. RM souhlasí s přidělením bytu zvláštního určení p. Františku Balogovi, pokud žadatel splní  
i další podmínky, které jsou stanovené pro přidělování bytů v domech čp. 615,616 a 618 v Ostrově. 
 
Usn. RM č. 675/12 
3. RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů čp. 612/7 o velikosti 1+kk pro p. Jiřího Pečinku - na 
dobu od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013. 
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Usn. RM č. 676/12 
3. RM ruší usn. RM č. 534/12 ze dne 10. 7. 2012. 
 
 

Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
4. – bez usnesení.  
 
 
Usn. RM č. 677/12                       Příspěvek  na provoz sociální služby Poradenství NRZP 
5. RM souhlasí s poskytnutím příspěvku Národní radě osob se zdravotním postižením ČR na provoz 
sociální služby Poradenství NRZP ČR v roce 2012 a v roce 2013 ve výši 30 000,- Kč. 
 
Usn. RM č. 678/12 
5. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 110/2012 
Snižují se výdaje v rozpočtu  města na rok 2012 o 30 000,- Kč na provoz Centra substituční terapie 
v Karlovarském kraji a zvyšují se výdaje v rozpočtu města na rok 2012 o 30 000,- Kč na provoz 
Poradenství NRZP ČR – neinvestiční příspěvek občanskému sdružení.   
 
 
Usn. RM č. 679/12  Souhlas s realizací Integrované územní strategie Občanského sdružení  
 Místní akční skupiny Krušné hory západ na území města Ostrov 
6. RM doporučuje ZM souhlasit se začleněním území města Ostrov do území Občanského sdružení 
Místní akční skupiny Krušné hory západ a dále souhlasit se strategickým plánem a integrovanou 
územní strategií Občanského sdružení Místní akční skupiny Krušné hory západ na období 2014 až 
2020. 
 
 
Usn. RM č. 680/12  Projekt „Budování kapacity pro rozvoj regionu Krušné hory – západ“  
 - návrh změny financování projektu 
7. RM doporučuje ZM, na základě usnesení valné hromady Sdružení Krušné hory - západ ze dne  
10. 09. 2012, kdy byla odsouhlasena změna financování projektu "Budování kapacity pro rozvoj 
regionu Krušné hory - západ" a to financování projektu z vlastních zdrojů obcí (měst) bez čerpání 
úvěru Sdružením Krušné hory - západ a snížení podílu spolufinancování projektu od jednotlivých 
obcí z 7,5% na 5%, schválit příspěvek z rozpočtu města Ostrov na předfinancování projektu pro 
Sdružení Krušné hory západ ve výši 100%  podílu nákladů na projektové dokumentace pro město 
Ostrov s tím, že po vyúčtování a přijetí dotace Sdružení Krušné hory západ příslušnou část 
příspěvku bezodkladně vrátí městu Ostrov zpět.  
 
Usn. RM č. 681/12 
7. RM doporučuje ZM změnit své usnesení ZM č. 25/11 ze dne 26.1.2011, a to ve smyslu snížení 
výše svého podílu spolufinancování projektu z 7,5 % na 5% z rozpočtu města Ostrova.  
 
Usn. RM č. 682/12 
7. RM doporučuje ZM schválit RO č. 109/2012: 
Zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 624 tis. Kč u odboru rozvoje a územního 
plánování na poskytnutí finančního příspěvku pro Sdružení Krušné hory - západ na předfinancování 
projektu ROP reg.č. CZ.1.09/2.1.00/30.00712, snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012  
o 400 tis. Kč u odboru investic na řádku finanční příspěvek pro Sdružení Krušné hory - západ na PD 
- společné centrum pro seniory a rozšíření kapacity pro seniory a snižují se výdaje u odboru rozvoje 
a územního plánování o 224 tis. Kč na řádku příprava projektu Regenerace městského prostoru.  
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Usn. RM č. 683/12 
7. RM doporučuje ZM schválit RO č. 111/2012: 
Zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 32 tis.Kč u odboru rozvoje a územního 
plánování na poskytnutí finančního příspěvku pro Sdružení Krušné hory - západ na 
spolufinancování projektu ROP reg.č. CZ.1.09/2.1.00/30.00712 a snižují se výdaje v rozpočtu města 
pro rok 2012 o 32 tis. Kč u odboru rozvoje a územního plánování na řádku příprava projektu 
Regenerace městského prostoru.  
 
 
Usn. RM č. 684/12                                                    Žádosti o výjimku z počtu dětí ve třídách 
8. RM uděluje Mateřské škole Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary, Mateřské škole 
Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary a Mateřské škole Ostrov, Krušnohorská 766, okres 
Karlovy Vary, na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve  znění pozdějších předpisů, 
výjimku z počtu dětí ve třídách pro školní rok 2012/2013 dle předloženého návrhu. 
 
 
Usn. RM č. 685/12                                               Žádost ZŠ Masarykova o změnu investičního plánu 
9. RM souhlasí se změnou investičního plánu Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres 
Karlovy Vary pro rok 2012 a schvaluje nákup vybavení nábytkem a technikou do multimediální 
učebny ve výši max. 200.000,-- Kč. 
 
 
Usn. RM č. 686/12                            Žádost O. S. Ostrůvek o spolufinancování projektu v roce 2013 
10. RM souhlasí se spolufinancováním všech způsobilých výdajů ve výši 30 %, maximálně 50 tis. 
Kč, v rámci projektu Aktivity napříč generacemi.   
 
 

Pronájmy 
Usn. RM č. 687/12                                   Pronájem nebytového prostoru na č. p. 1036 
11a) RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy, reg. č. 195-03-07-31 ze dne 1. 8. 2003, týkající se 
pronájmu nebytového prostoru ve II.NP na st. p. č. 1895, č. p. 1202, uzavřenou s Občanským 
sdružením Ostrůvek, IČ: 266 30 729, a to dohodou ke dni 30. 9. 2012.  
 
Usn. RM č. 688/12 
11a) RM schvaluje pronájem nebytového prostoru na č. p. 1036, ulice Lidická, o výměře celkem 
98,43 m², za nájemné 125,- Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, za účelem provozování mateřského 
centra, Občanskému sdružení Ostrůvek, IČ: 266 30 729, a to od 1. 10. 2012. 
 
Usn. RM č. 689/12                                                Snížení nájemného na č. p. 46, Staré náměstí 
11b) RM neschvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě reg. č. 029-12-02-02 ze dne 1. 2. 2012 
na pronájem nebytového prostoru na č. p. 46, Ostrov, Staré náměstí, s paní Petrou Čebišovou, bytem 
S. K. Neumanna 1011, PSČ 363 01 Ostrov, IČO 876 54 164, kterým dojde ke snížení nájemného 
v tomto nebytovém prostoru na celkové ploše 41 m² ze současných 1.200,- Kč/m²/rok na 322,-
Kč/m²/rok (tj. snížení o 73 %), a to zpětně od uzavření Nájemní smlouvy.  
 
Usn. RM č. 690/12 
11b) RM schvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě reg. č. 029-12-02-02 ze dne 1. 2. 2012 na 
pronájem nebytového prostoru na č. p. 46, Ostrov, Staré náměstí, s paní Petrou Čebišovou, bytem S. 
K. Neumanna 1011, PSČ 363 01 Ostrov, IČO 876 54 164, kterým dojde ke snížení nájemného 
v tomto nebytovém prostoru na celkové ploše 41 m² ze současných 1.200,- Kč/m²/rok na 1,-
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Kč/m²/rok, a to od 1. 9. 2012 doby provedení rekonstrukce topení a odstranění plísní. Snížení nájmu 
se týká i podnájemních smluv. 
 

Prodeje 
Usn. RM č. 691/12  Směna pozemků Vladimíra a Ing. Zdeňka Matějů v k.ú. Ostrov nad  
 Ohří za pozemky Města Ostrov v k. ú. Mořičov 
12a) RM doporučuje ZM schválit směnu části p.p.č. 520/1 oddělené jako p. p. č. 520/15 a 520/16  
o celkové výměře 189.542 m2 v k. ú. Mořičov z majetku Města Ostrov, za p. p. č. 1558/2, 1573, 
1603/3, 1607, 1609, 1610, 1623/1, 1623/3, 1627/5, 1646, 1649, 1652/1, 1653/1, 1672/2, 1677/1, 
1677/2, 1685/1, 1685/5, 1713/1, 1713/2, 1738/3, 1738/4, 1749/1, 1749/3, 1749/4, 1772/1, 1773/2, 
1773/3, 1837/1, 1840, 1842, 1843, 1874, 1876/2, 1877/1, 1878/2, 1900, 1901/2, 1901/3, 1904, 
1905/2, 1918/2, 1918/3, 1919/4, 1923/1, 1924, 1931, 1938/2, 2527/1 a 2527/2 o celkové výměře 
100.163 m2 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku Vladimíra Matějů a Ing. Zdeňka Matějů bez 
vzájemného vyrovnání ceny směňovaných pozemků. Veškeré náklady spojené se směnou uhradí 
obě strany shodným dílem. 
 
Usn. RM č. 692/12                                        Prodej pozemků v PZO II  společnosti KVTISK s. r. o. 
12b) RM ruší usnesení RM č. 12/09, 99/09, 910/09 a 911/09. 
 
Usn. RM č. 693/12 
12b) RM schvaluje pronájem pozemků p. p. č. 2048/7 o výměře 1974 m2, p. p. č. 2167/2 o výměře  
7 m2, p. p. č. 2168/2 o výměře 22 m2, p. p. č. 2620/2 o výměře 374 m2 a část p.p.č. 2170/14  
o výměře 890 m2, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, společnosti KVTISK s. r. o., IČ: 26357941, se sídlem 
Průmyslová 1456, 363 01 Ostrov, za účelem rozšíření výrobního závodu. Pronájem nabude 
účinnosti dnem schválení prodeje těchto parcel Zastupitelstvem města Ostrov.  
 
Usn. RM č. 694/12 
12b) RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 217/09, 218/09 a 17/09. 
 
Usn. RM č. 695/12 
12b) RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků p. p. č. 2048/7 o výměře 1974 m2, p. p. č. 2167/2 
o výměře 7 m2, p. p. č. 2168/2 o výměře 22 m2, p. p. č. 2620/2 o výměře 374 m2 a část p. p. č. 
2170/14 o výměře 890 m2, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, společnosti KVTISK s. r. o., 
IČ: 26357941, se sídlem Průmyslová 1456, 363 01 Ostrov, za cenu 50,-Kč/m2 plus náklady spojené 
s prodejem, za účelem rozšíření výrobního závodu. 
 
 
Usn. RM č. 696/12  VZ - dodávky elektrické energie na hladině nízkého napětí pro Město  
 Ostrov na rok 2013 – zrušení zadávacího řízení 
13. RM v souladu s §84 odst. 1 písmeno e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ruší 
zadávací řízení na „Dodávky elektrické energie na hladině nízkého napětí pro město Ostrov na rok 
2013“.  
 
Usn. RM č. 697/12 
13. RM schvaluje pro veřejnou zakázku na „Dodávka silové elektrické energie na rok 2013 pro 
město Ostrov“ zadání veřejné zakázky v souladu s §23 odst. 5 písmeno c) zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, formou jednacího řízení bez uveřejnění.  
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 VZ - Ostrov, Lidická ulice – oprava porušeného povrchu komunikace  
 v úseku od ul. Masarykova po odbočku k SPŠ Ostrov - výběr  
 zhotovitele 
14. - bez usnesení 
 
 
Usn. RM č. 698/12  VZ - Výměna oken a dveří MŠ Krušnohorská 776, Ostrov  
 - výběr zhotovitele 
15. RM  vylučuje ze soutěže o veřejnou zakázku   „Výměna oken a dveří na MŠ Krušnohorská 766, 
Ostrov “ firmu Kerner s. r. o., Zadní Vinohrady 5412, 430 01 Chomutov, IČO : 49904451 pro 
nesplnění profesních kvalifikačních předpokladů a firmu Bohemia Lignum – Stavební výplně a. s., 
Botanická 6, 362 63 Dalovice, IČO:14707748 pro nesplnění základních požadavků na předložení 
nabídky  
 
Usn. RM č. 699/12 
15. RM vylučuje ze soutěže o veřejnou  zakázku „Výměna oken a dveří na MŠ Krušnohorská 766, 
Ostrov “ firmu Rofis, s. r. o., Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Město, IČO: 36440523 a firmu 
Metall Quatro spol. s r. o., Na Vrátku 1245, 434 01 Most, IČO : 61538213 pro nesplnění 
technických požadavků zadavatele. 
 
Usn. RM č. 700/12 
15. RM  vyhlašuje vítězem veřejné zakázky na stavbu „Výměna oken a dveří na MŠ Krušnohorská 
766, Ostrov“  firmu Dukas KV s. r. o., K Panelárně 172, 362 32 Otovice, IČO: 25248251  za 
nabídkovou cenu 1 709 942,- Kč včetně DPH. Na druhém místě se umístila firma: Dřevařské 
závody Praha, a. s., Poupětova 3, 170 00 Praha 7, IČO: 14010, za nabídkovou cenu 1 729 778,80 Kč 
včetně DPH 
 
Usn. RM č. 701/12 
15. RM ukládá odboru OMS zajistit finanční krytí akce „Výměna oken a dveří na MŠ Krušnohorská 
766, Ostrov “.  
 
 
Usn. RM č. 702/12               VZ - Oprava střechy MŠ Palackého 1045 v Ostrově - výběr zhotovitele 
16. RM  vyhlašuje vítězem veřejné zakázky na stavbu „ Oprava střechy MŠ Palackého 1045 
v Ostrově“ nabídku firmy Vladimír Slavík, Kfely 59, 363 01 Ostrov, IČO: 11392118 za nabídkovou 
cenu 497 399,- Kč včetně DPH, na druhém místě se umístila firma PROURBAN s. r. o., 
Osvobozená 777, 431 51 Klášterec za nabídkovou cenu 548 923,71 Kč včetně DPH. 
 
 

Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu 
Usn. RM č. 703/12  Rozpočtové opatření č. 103/2012 – OMS – přesun finančních  
 prostředků na rekonstrukci sociálních zařízení v družině a tělocvičně  
 v ZŠ Májová Ostrov 
17a) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 103/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 180 tis. Kč  
u investiční akce rekonstrukce kotelny v hasičské zbrojnici a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro 
rok 2012 u odboru majetkové správy o 180 tis. Kč u investiční akce rekonstrukce sociálního zařízení 
v družině a tělocvičně v ZŠ Májová Ostrov.  
 
Usn. RM č. 704/12   Rozpočtové opatření č. 104/2012 – OMS – přijaté pojistné plnění  
 od České pojišťovny  
17b) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 104/2012: 
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Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 6 tis. Kč u odboru majetkové správy 
z přijatého pojistného plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 o 6 tis. Kč u odboru 
majetkové správy na opravy nebytových prostor. 
 
Usn. RM č. 705/12   Rozpočtové opatření č. 105/2012 – ORÚP – přesun finančních  
 prostředků na právní služby  
17c) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 105/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 o 21.323,00 Kč u odboru rozvoje a územního 
plánování na řádku příprava projektu Regenerace městského prostoru a zvyšují se výdaje v rozpočtu 
města pro rok 2012 o 21.323,00 Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy na poradenské  
a právní služby. 
 
Usn. RM č. 706/12   Rozpočtové opatření č. 106/2012 – OI – účelová neinvestiční dotace  
 ze státního rozpočtu  na restaurování fresek včetně stavebních prací  
 v kostele sv. Jakuba Většího v Ostrově 
17d) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 106/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 613 tis. Kč z účelové neinvestiční dotace ze 
státního rozpočtu na kulturní památky pod účelovým znakem 34054 a zařazení výdajů do rozpočtu 
města pro rok 2012 ve výši 613 tis. Kč na  restaurování fresek včetně stavebních prací v kostele  
sv. Jakuba Většího v Ostrově pod účelovým znakem 34054. 
 
 Rozpočtové opatření č. 107/2012 – OMS – přesun finančních  
 prostředků na náhradní výsadbu dřevin za pokácené  
17e) - bez usnesení 
 
Usn. RM č. 707/12  Rozpočtové opatření č. 108/2012 – OI – přesun finančních prostředků  
 na cyklistickou stezku Ostrovské Rondo 2. etapa 
17f) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 108/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 2 mil. Kč na řádku 
nákup pozemků a směna pozemků na rozšíření průmyslové zóny Ostrov a zvyšují se výdaje  
v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 2 mil. Kč u investiční akce cyklistická stezka 
Ostrovské Rondo 2. etapa.  
 
Usn. RM č. 708/12  Rozpočtové opatření č. 112/2012 – OKSVS – účelová dotace ze  
 státního rozpočtu na volby prezidenta ČR 
17g) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 112/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 20 tis. Kč z účelové dotace ze státního 
rozpočtu ze všeobecné pokladní správy na volby prezidenta ČR pod ÚZ 98008 a zařazení výdajů do 
rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 20 tis. Kč na úhradu výdajů v souvislosti s přípravnou fází 
volby prezidenta ČR pod ÚZ 98008. 
 
Usn. RM č. 709/12  Rozpočtové opatření č. 114/2012 – OMS – přijetí daru a zařazení  
 výdajů na PD na rekonstrukci půdních  
 vestaveb a vypsání VŘ na správce bytových domů 
17h) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 114/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 80.680,00 Kč z přijatého daru a zařazení 
výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 53.760,00 Kč na zpracování PD na rekonstrukci 
půdních vestaveb a zařazení výdajů ve výši 26.920,00 Kč na vypsání a administraci veřejné zakázky 
na výběr správce bytových domů ve vlastnictví města.  
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Usn. RM č. 710/12                                               Návrh rozpočtu města na rok 2013 (1. čtení) 
18. RM bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2013 v prvním čtení, kde navrhované  příjmy  
města  činí  346 690 tis. Kč  a  výdaje  254 499 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 92 191 tis. 
Kč. 
 
Usn. RM č. 711/12                                              Odpis pohledávek a prominutí poplatku z prodlení 
19a) RM schvaluje odpis pohledávky ve výši 1.908,- Kč týkající se paní Heleny Potóčkové, 
posledně bytem Ostrov, Hlavní tř. 1365/16, pro nevymahatelnost. 
 
Usn. RM č. 712/12 
19b) RM schvaluje prominutí části poplatku z prodlení ve výši 10.000,- Kč panu Milanovi Godžovi 
bytem Ostrov Nad nádražím 382/3 s podmínkou, že zbytek poplatku, tj. 2.144 Kč, zaplatí do konce 
roku 2012 a nevznikne mu další dluh.  
 
 
Usn. RM č. 713/12                  Pověření strážníka plněním některých úkolů při řízení obecní policie  
20. RM doporučuje ZM na návrh starosty města ve smyslu ust. § 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii ve znění pozdějších předpisů pověřit strážníka pana Radka Černého plněním některých úkolů 
při řízení Městské policie Ostrov. 
 
Usn. RM č. 714/12                                   Program 6. řádného zasedání ZM 
21. RM schvaluje program 6. řádného zasedání ZM konaného dne 26. 9. 2012. 
Program:     

1. Kontrola plnění usnesení ZM  
2. Rozpočtová opatření 
3. Pověření strážníka plněním některých úkolů při řízení obecní policie  
4.  Zpráva o činnosti MP za I. pololetí 2012 
5. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Ostrov  
6. Souhlas s realizací Integrované územní strategie Občanského sdružení Místní akční skupiny 

Krušné hory západ na území města Ostrov 
7. Projekt „Budování kapacity pro rozvoj regionu Krušné hory – západ“ - návrh změny 

financování projektu 
8. Prodeje 

a) Koupě části st. p. č. 107 a prodej st. p. č. 108 včetně stavby na ní stojící vše v k. ú. Ostrov 
nad Ohří 
b) Směna části p. p. č. 157 za část st. p. č. 158, vše v k. ú. Hluboký 
c) Prodej p. p. č. 638/2 a p. p. č. 639/1 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 
d) Prodej části pozemků st. p. č. 404 a p. p. č. 2738/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
e) Prodej domu č. p. 289 včetně st. p. č. 370 a p. p. č. 2090/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
f) Směna st. p. č. 2866, části p. p. č. 784/2 a části p. p. č. 2813/25 za st. p. č. 2278, vše  
v k. ú. Ostrov nad Ohří 
g) Prodej pozemků v PZO II  společnosti KVTISK s. r. o. 
h) Revokace usnesení ZM o prodeji části pozemku 2727/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
společnosti JZ Reality spol. s r. o. 
i) Revokace usnesení ZM o prodeji části pozemku 224/324 v k. ú. Ostrov nad Ohří panu 
Pavlu Petričkovi 
j) Směna pozemků Vladimíra a Ing. Zdeňka Matějů v k.ú. Ostrov nad Ohří za pozemky 
Města Ostrov v k.ú. Mořičov 

9. Podnět na výstavbu městského stadionu s atletickým oválem 
10. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu 
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Informace starosty 

Usn. RM č. 715/12                                                                                             Přijetí finančního daru 
22a) RM schvaluje přijetí bezúčelného finančního daru od Ing. Karla Pintra, se sídlem  
Ostrov, U Nemocnice 1428, IČ: 46875000, DIČ: CZ5812260377, ve výši 130.000 Kč. 
 
Usn. RM č. 716/12                      Žádosti Domu kultury Ostrov o souhlas s přijetím věcných darů 
22b) RM dává Domu kultury Ostrov souhlas k přijetí věcného daru - 2 kusů skleněných šatonů na 
podstavci a 2 kusů figurky pierota na podstavci v celkové hodnotě 16.560,-- Kč od společnosti 
Nadace Preciosa jako ceny pro vítěze  44. ročníku Dětského filmového a televizního festivalu  Oty 
Hofmana.  
 
Usn. RM č. 717/12 
22b) RM dává Domu kultury Ostrov souhlas k přijetí věcného daru - nápojů od firmy Karlovarské 
minerální vody, a.s. v celkové hodnotě 10.000,-- Kč jako občerstvení pro účastníky a hosty 44. 
ročníku Dětského filmového a televizního festivalu  Oty Hofmana.  
 
Usn. RM č. 718/12                    VZ "Stavební úpravy objektu č. p. 1036" - dodatečné stavební práce 
22c) RM na souhlasí pro akci "Stavební úpravy objektu č. p. 1036" s uzavřením dodatku č. 2 ke 
smlouvě reg. č. SOD 226-12-07-17 o navýšení ceny 1.etapy stavby o částku 40.745,- Kč vč. DPH za 
dodatečné stavební práce. 
 
Usn. RM č. 719/12              VZ "Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov" - dodatečné stavební práce 
22d) RM souhlasí pro akci "Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov" s navýšením ceny stavby  
o dodatečné stavební práce specifikované změnovými listy č. 1 - 4 za cenu 748 815,19 Kč vč. DPH. 
Celková cena stavby bude ve výši 10 806 273,19 Kč vč. DPH. 
  
Usn. RM č. 720/12 
22d) RM ukládá Odboru investic pro akci "Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov" provést Jednací 
řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce specifikované změnovými listy ZL 1 - 4  ve 
spolupráci s městem Jáchymov. 
 
 
Usn. RM č. 721/12                      Podnět na výstavbu městského stadionu s atletickým oválem 
22e) RM doporučuje ZM schválit odpověď na návrh, podnět na výstavbu městského stadionu 
s atletickým oválem zástupcům Oddílu atletiky při Tělovýchovné jednotě Městského domu dětí  
a mládeže Ostrov, Školní 231.   
 
 
 Prodej pozemků pro výstavbu výrobního závodu Ostrov na  
 Průmyslové zóně Ostrov 
22f) - bez usnesení 

 
 

Zprávy z komisí 
23. – bez usnesení.  
 
 
 
 
          Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 

starosta města              člen RM 


