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Město Ostrov  
Usnesení 

ze 6. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 13. března 2012 od 13:00 hod.  

ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina,  

Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek 
Omluven:        
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Šárka Růžičková 
  
 
Program: 

1. Kontrola plnění usnesení RM – OF, OKSVS 
2. Mimořádná přidělení bytů - OSVZ 
3. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů - OSVZ 
4. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu – OF 
5. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 (OZV 1/2012), kterou se ruší obecně závazné 

vyhlášky  - OKSVS: 
a) č. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické 

herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (OZV 
3/2010) 

b) č. 1/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2002, o příspěvku za úhradu 
nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů (OZV 1/2005) 

6. Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s přijetím věcného daru - OKSVS 
7. Žádost Domu kultury Ostrov o pronájem – OKSVS 
8. Ostrovské rondo - cyklostezka po tělese vlečky - 2. etapa - informace o podání žádosti o 

dotaci na    realizaci stavby ze Státního fondu dopravní infrastruktury – ORÚP 
9. Pronájmy - OMS 

a) Pronájem části pozemku p. p. č. 1141/1 v k. ú. Velichov 
b) Podnájem nebytových prostorů na č. p. 224 
c) Výpůjčka zahrádek v zahrádkářské kolonii č. 10 

10. Převody - OMS 
a) Bezúplatný převod p. p. č. 271/2  v k. ú. Hanušov z majetku ČR – Krajského ředitelství 

policie Karlovarského kraje do vlastnictví Města Ostrov 
11. Věcná břemena - OMS 

a) Zřízení věcného břemene na části p. p. č. 52/1, 53/9, 55/1, 55/3, 619/2 a 654/1 vše v k. ú. 
Horní Žďár u Ostrova 

b) Zřízení věcného břemene na části p.p.č. 1427, 1429/2, 1449, 1540/3, 1546/1, 1546/2, 
1546/3, 2522/1, 2894/43, 2895/12 v k.ú. Ostrov nad Ohří a části p.p.č. 350/2, 412/4, 
413/1 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova  

12. Veřejné zakázky - OMS 
a) Veřejná zakázka na zhotovitele stavby "Modernizace kuchyně MŠ Halasova 765, Ostrov" 

- forma  zadávacího řízení, návrh na výběr zájemců o veřejnou zakázku a složení 
hodnotící komise 

b) Veřejná zakázka na zhotovitele stavby "Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ J. V. 
Myslbeka  996, Ostrov" -  forma zadávacího řízení, návrh na výběr zájemců o veřejnou 
zakázku a složení hodnotící komise 
c) VZ- Oprava výtahu v čp. 712 brigádnická ul. Ostrov - výběr zhotovitele   
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13. Zvláštní užívání veřejného prostranství na p.p.č. 224/36 v k.ú. Ostrov nad Ohří (Mírové 
náměstí), za účelem dočasného provozování lunaparku - OMS 

14. Dohoda o ukončení pronájmu v prostoru pod terasou na č.p. 706-712 v Ostrově  - OMS 
15.  Informace starosty 

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

b) Projekt „Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce“ – ORÚP 
c) Návrh na čestné pojmenování - OKSVS 

16. Zprávy z komisí 
 
 
Usn. RM č. 120/12                                                                                 Kontrola plnění usnesení RM 
1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení  z roku 2011 
pod č.746/11 až 748/11 a z roku 2012 pod č. 6/12, 38/12, 45/12, 65/12, 81/12, 82/12, 85/12, 91/12, 
92/12, 101/12 až 105/12, 107/12, 112/12, 113/12, 115/12, 117/12, 119/12. 
 
 
Usn. RM č. 121/12                                                                                       Mimořádná přidělení bytů  
2. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu p. Miloslavu Belblovi, pí. Stanislavě Hamánkové, 
p. Josefu Szarkovi, sl. Renatě Gašparové, pí. Vlastě Demeterové, Bogdanu a Drahomíře Sekovým, 
pí. Daně Jurčové, p. René Milovi, pí. Emílii Duricové. 
 
Usn. RM č. 122/12 
2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 č. 30 v původní čp. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově pí. Olze Hodinové. 
 
Usn. RM č. 123/12 
2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+0 č. 10 v původní čp. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově sl. Lucii Demeterové. 
 
Usn. RM č. 124/12 
2. RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v obytném souboru Klášter Ostrov, dle předloženého 
návrhu. 
 
Usn. RM č. 125/12 
2. RM souhlasí s přidělením jiného bytu v DPS v Ostrově pí. Petře Masopustové. 
 
Usn. RM č. 126/12 
2. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s pí. Marií Štirbovou k bytu č. 26-27 na čp. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově. Odbor SVZ zajistí přístřeší. 
 
 

Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
3. – bez usnesení.  
 
 

Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu  
Usn. RM č. 127/12  Rozpočtové opatření č. 4/2012 – OMS – přesun finančních prostředků  
 na zajištění havarijní opravy výměníkové stanice v ZŠ Masarykova  
4a) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012: 
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Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 o 50 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
opravách čp. 1365-1367 a zvyšují se výdaje  v rozpočtu města pro rok 2012 o 50 tis. Kč u odboru 
majetkové správy na opravy ŠJ – výdejny a vývařovny Skolarestu.  
 
Usn. RM č. 128/12 Rozpočtové opatření č. 5/2012 – OKSVS – účelový neinvestiční  
 příspěvek z KÚKK pro Základní školu JVM a Mateřskou školu Ostrov 
4b) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 1.098.636,19 Kč z účelového 
neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Komplexní systém služeb pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami města Ostrov pod účelovým znakem 24608 a zařazení 
výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 1.098.636,19 Kč na příspěvek pro Základní školu 
JVM a Mateřskou školu Ostrov na projekt Komplexní systém služeb pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami města Ostrov pod účelovým znakem 24608  . 
 
Usn. RM č. 129/12 Rozpočtové opatření č. 6/2012 – OKSVS – účelová neinvestiční  
 dotace ze SR prostřednictvím Karlovarského kraje pro Základní  
 uměleckou školu z grantového projektu Technika@umění – nové  
 formy výuky v umění 
4c) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 prostřednictvím Karlovarského kraje pro Základní 
uměleckou školu ve výši 219.304,78 Kč z účelové neinvestiční dotace na realizaci grantového 
projektu pod názvem Technika@umění – nové formy výuky v umění pod účelovým znakem 24509 
a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 219.304,78 Kč pro Základní uměleckou 
školu jako neinvestiční příspěvek na nové formy výuky v umění pod účelovým znakem 24509. 
 
Usn. RM č. 130/12 Rozpočtové opatření č. 7/2012 – OSVZ - zařazení neinvestiční  
 účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením  
 činností vykonávaných v oblasti sociálně - právní ochrany dětí v roce  
 2012 – záloha na I. čtvrtletí roku 2012   
4d) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 712.535,00 Kč z neinvestiční účelové 
dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - 
právní ochrany dětí v roce 2012 – záloha na I. čtvrtletí roku 2012 pod účelovým znakem 98 216  
a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 712.535,00 Kč na úhradu nákladů 
souvisejících se zabezpečením činností vykovávaných v oblasti sociálně - právní  ochrany dětí 
v roce 2012 pod účelovým znakem 98 216. 
 
Usn. RM č. 131/12 Rozpočtové opatření č. 8/2012 – OKSVS – účelová neinvestiční  
 dotace z MŠMT prostřednictvím Karlovarského kraje pro Základní  
 školu Májová Ostrov z operačního programu Vzdělávání  
 pro konkurenceschopnost 
4e) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 z MŠMT pro Základní školu Májová Ostrov ve 
výši 961.992,80 Kč z účelové neinvestiční dotace na akci „EU peníze školám“ z operačního 
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost pod účelovým znakem 33 123 a zařazení výdajů do 
rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 961.992,80 Kč pro Základní  školu Májová Ostrov jako 
neinvestiční příspěvek na projekt Zelená pro žáka pod účelovým znakem 33123. 
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Usn. RM č. 132/12 Rozpočtové opatření č. 10/2012 – MP – přesun finančních prostředků  
 na nákup DHDM – prevence kriminality  
4f) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 o 6 tis. Kč u městské policie na řádku prevence 
kriminality – ostatní služby a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 6 tis. Kč  
u městské policie na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku – prevence kriminality.  
 
Usn. RM č. 133/12 Rozpočtové opatření č. 11/2012 – OMS – doplatek investiční dotace  
 ze SFŽP na odbahnění rybníka Hlinice Dolní 
4g) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 95.123,00 Kč z doplatku investiční dotace 
ze Státního fondu životního prostředí na akci odbahnění a rekonstrukci rybníka Hlinice Dolní pod 
účelovým znakem 90578 a snížení financování – třída 8. převodem ze základního běžného účtu na 
účet Fondu rezerv a rozvoje ve výši 95.123,00 Kč. 
 
 
Usn. RM č. 134/12 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 (OZV 1/2012), kterou se  
 ruší obecně závazné vyhlášky  
 - č. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj  
 nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí  
 podle jiného právního předpisu (OZV 3/2010) 
  - č. 1/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2002,  
  o příspěvku za úhradu nákladů mateřských škol, školních družin  
  a školních klubů (OZV 1/2005) 
5. RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012.  
 
 
Usn. RM č. 135/12                                  Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s přijetím věcného daru  
6. RM souhlasí s přijetím věcného daru – pianina zn. Petrof pro Základní školu Ostrov,  
Masarykova 1289, okres Karlovy Vary.  
 
 
Usn. RM č. 136/12                                  Žádost Domu kultury Ostrov o souhlas s pronájmem 
7. RM souhlasí s navrženou Dohodou o pozastavení nájemní smlouvy na měsíc březen 2012 mezi 
Domem kultury Ostrov jako pronajímatelem a Štefanem Škulavíkem jako nájemcem. 
 
 
Usn. RM č. 137/12 Ostrovské rondo - cyklostezka po tělese vlečky - 2. etapa - informace  
 o podání žádosti o dotaci na    realizaci stavby ze Státního fondu  
 dopravní infrastruktury  
8. RM schvaluje podání žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt 
„Ostrovské rondo – cyklostezka po tělese vlečky (2. etapa), úsek Nádraží – Dukelských hrdinů“ ve 
smyslu předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 138/12 
8. RM pověřuje starostu města podpisem veškerých listin, souvisejících s podáním žádosti  
o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci projektu „Ostrovské rondo – 
cyklostezka po tělese vlečky (2. etapa), úsek Nádraží – Dukelských hrdinů“. 
 
Usn. RM č. 139/12 
8. RM ukládá příslušným odborům MěÚ zajistit rozpočtová opatření pro realizaci projektu 
„Ostrovské rondo – cyklostezka po tělese vlečky (2. etapa), úsek Nádraží – Dukelských hrdinů“. 
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Usn. RM č. 140/12 
8. RM ukládá příslušným odborům MěÚ zajistit přípravu realizace projektu „Ostrovské rondo – 
cyklostezka po tělese vlečky (2. etapa), úsek Nádraží – Dukelských hrdinů“ tak, aby projekt mohl 
být, v případě přiznání příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury, zrealizován v roce 
2012. 
 
 

Pronájmy  
Usn. RM č. 141/12                     Pronájem části pozemku p. p. č. 1141/1 v k. ú. Velichov 
9a) RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. p. č. 1141/1 v k. ú. Velichov, 
o výměře 60 m2, s manželi Petrou a Ladislavem Flekáčovými za nájemné ve výši 2,37 Kč/m2/rok, 
za účelem zahrádkářského využití.  
 
Usn. RM č. 142/12                         Podnájem nebytových prostorů na č. p. 224 
9b) RM vyslovuje souhlas s uzavřením Nájemní smlouvy mezi Městskou knihovnou Ostrov  
a panem Janem Kasalým, bytem Kollárova 1116, 363 01 Ostrov, IČ: 405 61 216, na pronájem 
nebytových prostorů na č. p. 224, Zámecký park, Ostrov o výměře 97,48 m2. 
 
Usn. RM č. 143/12                  Výpůjčka zahrádek v zahrádkářské kolonii č. 10 
9c) RM pověřuje OMS rozhodováním o uzavírání „Dohod o záměně účastníka smlouvy o dočasném 
bezplatném užívání vymezené části pozemku a o následném vyklizení vymezené části pozemku“, 
mezi současnými uživateli zahrádek v kolonii č. 10 v Ostrově, kteří užívají zahrádky na základě 
Smlouvy o dočasném bezplatném užívání pozemku ve smyslu usnesení RM č. 250/08 a již o užívání 
nemají zájem a novými zájemci, ve smyslu § 102, odst. 2, pís. m), zák. 128/2000 Sb., o obcích.  
 
Usn. RM č. 144/12 
9c) RM pověřuje OMS rozhodováním o uzavírání „Smluv o dočasném bezplatném užívání 
vymezené části pozemku a o následném vyklizení vymezené části pozemku“, ve smyslu usnesení 
RM č. 250/08, u těch zahrádek v kolonii č. 10 v Ostrově, které jejich uživatelé opustili, ve smyslu  
§ 102, odst. 2, pís. m), zák. 128/2000 Sb., o obcích.  
 
 

Převody  
Usn. RM č. 145/12 Bezúplatný převod p. p. č. 271/2  v k. ú. Hanušov z majetku ČR  
 – Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje do vlastnictví  
 Města Ostrov 
10a) RM navrhuje ZM schválit text Darovací smlouvy č. j. KRPK-14403-23/ČJ-2010-1900SU 
v předloženém znění, na základě které dojde k bezúplatnému převodu p. p. č. 271/2 o výměře 
84.849 m2 v k. ú. Hanušov z majetku České republiky – Krajského ředitelství policie Karlovarského 
kraje do vlastnictví Města Ostrov. 
 
 

Věcná břemena  
Usn. RM č. 146/12 Zřízení věcného břemene na části p. p. č. 52/1, 53/9, 55/1, 55/3, 619/2  
 a 654/1 vše v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 
11a) RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení, provozování, údržby a opravy 
plynárenského zařízení stavby „STL plynovod a přípojky pro 10 RD Horní Žďár u Ostrova“ 
s vymezením ochranného pásma dle GP č. 312-31/2011 na částech p. p. č. 52/1, 53/9, 55/1, 55/3, 
619/2 a 654/1 vše v k. ú. Horní Žďár u Ostrova, pro oprávněného, RWE GasNet, s. r. o., za 
navrženou celkovou jednorázovou náhradu ve výši  13.894,- Kč plus DPH v zákonné výši. Náklady 
na zřízení věcného břemene, vypracování GP a zaplacení náhrad povinnému, ponese oprávněný. 
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Usn. RM č. 147/12 Zřízení věcného břemene na části p.p.č. 1427, 1429/2, 1449, 1540/3,  
 1546/1, 1546/2, 1546/3, 2522/1, 2894/43, 2895/12 v k.ú. Ostrov  
 nad Ohří a části p.p.č. 350/2, 412/4, 413/1 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova  
11b) RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení, provozování, údržby a opravy 
plynárenského zařízení stavby „Obchvat silnice I/13 Ostrov“ s vymezením ochranného pásma dle 
GP č. 1459-37/2010 na částech p. p. č. 1427, 1429/2, 1449, 1540/3, 1546/1, 1546/2, 1546/3, 2522/1, 
2894/43, 2895/12 v k. ú. Ostrov nad Ohří a GP č. 314-37/2010 na částech p. p. č. 350/2, 412/4, 
413/1 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, pro oprávněného, RWE GasNet, s. r. o., za navrženou celkovou 
jednorázovou náhradu ve výši 30.540,- Kč plus DPH v zákonné výši. Náklady na zřízení věcného 
břemene, vypracování GP a zaplacení náhrad povinnému, ponese oprávněný. 
 
 

Veřejné zakázky  
Usn. RM č. 148/12 Veřejná zakázka na zhotovitele stavby "Modernizace kuchyně MŠ  
 Halasova 765, Ostrov" - forma  zadávacího řízení, návrh na výběr  
 zájemců o veřejnou zakázku a složení hodnotící komise 
12a) RM schvaluje pro veřejnou zakázku na provedení stavby „Modernizace kuchyně MŠ Halasova 
765, Ostrov“ návrh formy zadávacího řízení, návrh na výběr zájemců a kritéria pro kvalifikaci 
uchazečů dle předloženého návrhu se změnami uvedenými v zápise.  
 
Usn. RM č. 149/12 
12a) RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise 
provede otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení se změnami uvedenými  
v zápise. 
 
Usn. RM č. 150/12 Veřejná zakázka na zhotovitele stavby "Rekonstrukce sociálního  
 zařízení ZŠ J. V. Myslbeka  996, Ostrov" -  forma zadávacího řízení,  
 návrh na výběr zájemců o veřejnou zakázku a složení hodnotící  
 komise 
12b) RM schvaluje pro veřejnou zakázku na provedení stavby „ Rekonstrukce sociálního zařízení 
ZŠ J. V. Myslbeka 996, Ostrov“  návrh formy zadávacího řízení, návrh na výběr zájemců a kritéria 
pro kvalifikaci uchazečů dle předloženého návrhu se změnami uvedenými v zápise. 
 
Usn. RM č. 151/12 
12b) RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise 
provede otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení se změnami uvedenými  
v zápise. 
 
Usn. RM č. 152/12            VZ- Oprava výtahu v č. p. 712 brigádnická ul. Ostrov - výběr zhotovitele   
12c) RM vyhlašuje společnost   SCHMITT + SOHN  VÝTAHY spol. s r. o. Jenišov 116, 362 11 
Karlovy Vary vítězem veřejné zakázky Oprava výtahu č. p. 712 Brigádnická ul. Ostrov za 
nabídkovou cenu  629 000,- bez DPH  (včetně DPH snížená sazba 717 060,- Kč) 
 
 
Usn. RM č. 153/12 Zvláštní užívání veřejného prostranství na p.p.č. 224/36 v k.ú. Ostrov  
 nad Ohří (Mírové náměstí), za účelem dočasného provozování  
 lunaparku  
13. RM souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství pro účely dočasného provozování 
lunaparku na p. p. č. 224/36 v k. ú. Ostrov nad Ohří (Mírové náměstí), o celkové ploše 630 m2, 

v termínu od 02. 04. 2012 do 16. 04. 2012, panem Jindřichem Schmiedem, na adrese Sadov, Bor 65, 
360 01 Karlovy Vary (IČ 100 43 233).  
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Usn. RM č. 154/12  Dohoda o ukončení pronájmu v prostoru pod terasou na č.p. 706-712  
 v Ostrově  
14. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy, reg. č. 198-03-08-01 ze dne 1. 9. 2003 ve znění 
pozdějších dodatků, týkající se pronájmu prostoru pod terasou na č. p. 706-712 v Ostrově, za 
účelem zřízení sociálního zázemí prodejny v 1. NP, uzavřenou s panem Romanem Štětkářem, IČ: 
655 84 597, bytem Sídliště 327, 362 33 Hroznětín, a to dohodou ke dni 29. 2. 2012. 
 

Informace starosty 
Usn. RM č. 155/12 Žádosti o příspěvky z rozpočtu města na podporu kulturních  
 a sportovních aktivit 
15a) RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města na podporu kulturních  

a sportovních aktivit těmto žadatelům: 
Organizace působící v oblasti sportu 
Cykloteam Ostrov        47.000 Kč 
David Zadák           5.000 Kč 
Markéta Lubinová          5.000 Kč 
Michaela Lucie Hanzlíková         5.000 Kč 
Modelářský klub Ostrov         7.000 Kč 
Radioklub OK1KAD Ostrov nad Ohří        3.000 Kč 
Štěpán Novotný          5.000 Kč 
Tělovýchovná jednota Městského domu dětí a mládeže Ostrov      8.000 Kč 
Fotbalový klub Ostrov        20.000 Kč 
Celkem                    105.000 Kč 
 
Organizace působící v oblasti kultury, zdravotnictví a sociálních služeb 
Benjamin, o. s. pro děti a mládež      25.000 Kč 
Castila o. s.          20.000 Kč 
Česká tábornická unie – T. K. Tuláci Ostrov       8.000 Kč 
Česká tábornická unie – T. K. Tuláci Ostrov     13.000 Kč 
ČKS, Základní kynologická organizace Ostrov – Veseřice   18.000 Kč 
Galerie umění Karlovy Vary       18.000 Kč 
Galerie umění Karlovy Vary         5.000 Kč 
Gymnázium Ostrov        25.000 Kč 
Gymnázium Ostrov        12.000 Kč 
Horní hrad o.p.s.        10.000 Kč 
Karel Kunz         10.000 Kč 
Klub stomiků Karlovy Vary         5.000 Kč 
Klub železničních modelářů Ostrov        8.000 Kč 
Občanské sdružení Dendis Music      10.000 Kč 
Občanské sdružení Dendis Music      10.000 Kč 
Oblastní charita Ostrov        20.000 Kč 
Orbis Pictus Ostrov         20.000 Kč 
Ostrovský Kodrcák o. s.       20.000 Kč 
Ostrůvek o. s.         33.000 Kč 
Ribi z Atlantisu         15.000 Kč 
Římskokatolická farnost Ostrov       20.000 Kč 
Sbor dobrovolných hasičů Ostrov      25.000 Kč 
Sdružení rodičů dětí a přátel III. ZŠ Ostrov              0 Kč 
Spolek přátel města Ostrov       10.000 Kč 
Spolek přátel města Ostrov       10.000 Kč 
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Ostrov    20.000 Kč 
Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Ostrov   25.000 Kč 
Územní organizace Svazu diabetiků ČR Ostrov     10.000 Kč 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu      8.000 Kč 
Celkem                   433.000 Kč 
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Usn. RM č. 156/12 
15a) RM doporučuje ZM schválit poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na podporu 
kulturních a sportovních aktivit těmto žadatelům:  
Organizace působící v oblasti sportu 
Hokejový klub Čerti Ostrov      55.000 Kč 
Jan Daniel Hanuš                0 Kč 
Karolína Vysocká         5.000 Kč 
Sportovní klub Borek Ostrov                129.000 Kč 
Sportovní krasobruslařský klub Karlovy Vary                68.000 Kč 
Tělovýchovná jednota Městského domu dětí a mládeže Ostrov              195.000 Kč 
Tělovýchovná jednota Ostrov                            178.000 Kč 
Fotbalový klub Ostrov                 315.000 Kč 
Celkem                             945.000 Kč 
 
Organizace působící v oblasti kultury, zdravotnictví a sociálních služeb 
Občanské sdružení Zájmová skupina důchodců Ostrov    45.000 Kč 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR    35.000 Kč 
Stáj Prima Horseland                   30.000 Kč 
Územní organizace Svazu diabetiků ČR Ostrov                35.000 Kč 
Celkem                               145.000 Kč 
 
 
Usn. RM č. 157/12                     Projekt „Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce“  
15b) RM doporučuje ZM schválit účast Města Ostrov v projektu „Podpora rozvoje přeshraniční 
spolupráce“, 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. 158/12 
15b) RM doporučuje ZM schválit projekt „Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce“ ve smyslu 
předloženého návrhu. 
 
 
Usn. RM č. 159/12 
15b) RM doporučuje ZM schválit, že leadpartnerem projektu „Podpora rozvoje přeshraniční 
spolupráce“, 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, bude Město Ostrov. 
 
Usn. RM č. 160/12 
15b) RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o spolupráci mezi lead partnerem (Město Ostrov)  
a projektovým partnerem projektu „Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce“, kterým bude na 
německé straně Stadt Breitenbrunn.  
 
Usn. RM č. 161/12 
15b) RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora rozvoje přeshraniční 
spolupráce“ 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. 
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Usn. RM č. 162/12 
15b) RM doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu „Podpora rozvoje přeshraniční 
spolupráce“, který v celkové výši předpokládaných nákladů nepřesáhne pro Město Ostrov částku  
€ 6.110,--. Výše spolufinancování vlastního podílu Města Ostrov bude 15% z celkových 
způsobilých nákladů projektu, což činí € 916,--. RM doporučuje ZM schválit zajištění financování 
všech případných nezpůsobilých výdajů tohoto projektu nutných k jeho úspěšné realizaci. 
 
Usn. RM č. 163/12 
15b) RM doporučuje ZM schválit předfinancování celkových způsobilých nákladů projektu 
„Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce“ z rozpočtu Města Ostrov ve výši 100% všech 
způsobilých nákladů projektu, tj. € 6.110,--. 
 
Usn. RM č. 164/12 
15b) RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů, 
nezbytných pro podání žádosti o dotaci projektu „Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce“ 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. 165/12                                 Návrh na čestné pojmenování  
15c) RM doporučuje ZM schválit  návrh na pojmenování oranžerie Městské knihovny Ostrov na 
„Oranžerie Václava Havla“.  
 
 
Usn. RM č. 166/12  VŘ na ředitele DK Ostrov 
15d) Na základě doporučení výběrové komise nevybrala RM žádného z uchazečů na funkci ředitele 
příspěvkové organizace Dům kultury Ostrov a stanovuje nový termín pro podávání přihlášek do  
3. 4. 2012. 
 
 

Zprávy z komisí 
16. – bez usnesení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan             Milan Matějka 

             starosta města                         místostarosta 


