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Město Ostrov  
Usnesení 

z 24. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 30. října 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, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth 
Omluven:        
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Jana Škutová 
  
 
Program: 

1. Kontrola plnění usnesení RM 
2. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za 3. čtvrtletí 2012 vč. RK IKON a REBA 
3. Pronájmy - OMS 

a) Dohoda o ukončení pronájmu nebytového prostoru na č. p. 1366, ulice Hlavní třída  
b) Snížení nájemného v nebytovém prostoru na č. p. 46 

4. Prodeje - OMS 
a) Prodej p. p. č. 40/2 v k. ú. Vykmanov u Ostrova  
b) Prodej pozemků pro výstavbu výrobního závodu Ostrov na Průmyslové zóně Ostrov 

5. Ostrov, U nemocnice 1202 – Domov pro seniory - naplánování postupného navyšování  
kapacity – OI 

6. Stavební úpravy č. p. 1202 - Rozšíření kapacity Domova pro seniory - dokumentace pro zadávací 
řízení na dodavatele stavby – OI 

7. Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov - prodloužení termínu dokončení výstavby - OI 
8. Dodatečné stavební práce na stavbě "Parkoviště u nemocnice" a prodloužení doby termínu dokončení 

– OI 
9. Rekonstrukce zámku Ostrov - prodloužení termínu dokončení dotovaných etap stavby, časový a 

finanční harmonogram – OI 
10. Stavební úpravy objektu č. p. 1036 - změna termínů 2. etapy, bankovní záruka - OI 
11. Ukončení členství v asociaci Národní síti Zdravých měst ČR (NSZM) - OKSVS 
12. Souhlas s členstvím ve Svazu měst a obcí České republiky - OKSVS 
13. Návrh nařízení města Ostrov č. 2/2012 (NM č. 2/2012), kterým se vydává tržní řád – OKSVS 
14. Návrh odpovědi na dopis panu Alexandru Holému – OKSVS 
15. Žádost Domu kultury Ostrov o souhlas s čerpáním z rezervního fondu - OKSVS 
16. Žádost Domu kultury Ostrov o souhlas s uzavřením smlouvy na pronájem kavárny - OKSVS 
17. Použití rezervního fondu Základní umělecké školy Ostrov a určení náhrady škody – OKSVS – 

- v písemné podobě 
18. Návrh rozpočtu města na rok 2013 (2.čtení) – OF 
19. Rozpočtová opatření (do ZM), přesuny v rozpisu rozpočtu, změny a přesuny prostředků závazných 

ukazatelů PO - OF 
20. Řešení pohledávek (stav k 30.9.2012) – OF 
21. Informace starosty 

a) Vyznačení okruhů cyklotras Ostrovského ronda - úpravy vozovek - návrh na výběr 
zhotovitele – OMS – na stůl 

b) Využívání Krajské digitální spisovny – smlouva - OKSVS 
22. Zprávy z komisí 
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Usn. RM č. 784/12                                                                                 Kontrola plnění usnesení RM 
1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2012 
pod č.  619/12, 632/12, 660/12, 688/12, 697/12, 698/12, 699/12, 730/12, 735/12, 745/12 až 749/12, 
751/12 až 762/12, 767/12, 774/12 a 775/12. 
 
                       Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za 3. čtvrtletí 2012                 
                                                         včetně RK IKON a REBA 
2. - bez usnesení  
 
 

Pronájmy 
Usn. RM č. 785/12                       Dohoda o ukončení pronájmu nebytového prostoru  
  na č. p. 1366, ulice Hlavní třída  
3a) RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy, reg.č. 220-11-10-31 ze dne 1. 11. 2011, týkající se 
pronájmu nebytového prostoru na č.p. 1366, na st.p.č. 2869, uzavřenou s panem Zdeňkem 
Doležalem, IČ: 879 95 832, bytem Severní 1188, 363 01 Ostrov, a to dohodou ke dni 31. 10. 2012.  
 
Usn. RM č 786/12  Snížení nájemného v nebytovém prostoru na č. p. 46 
3b) RM schvaluje 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 RNDr. Patricií Hlouškovou, 
bytem Jungmannova 1256/22, PSČ 363 01 Ostrov, IČ 878 59 301, kterým dojde ke snížení 
nájemného v tomto nebytovém prostoru na celkové ploše 74,7 m² ze současných 1 840,- Kč/m²/rok 
o 25 %, tj. na 1 380,- Kč/m²/rok. 
 
 

       Prodeje 
Usn. RM č. 787/12  Prodej p. p. č. 40/2 v k- ú. Vykmanov u Ostrova 
4a) RM nedoporučuje ZM schválit prodej p.p.č. 40/2 o výměře 63  m2 v k.ú. Vykmanov u Ostrova, 
manželům Vladimíru a Olze Říským, Májová 817, 363 01 Ostrov, za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem plus veškeré náklady spojené s prodejem. 
 
 
Usn. RM č. 788/12  Prodej pozemků pro výstavbu výrobního závodu Ostrov  
    na Průmyslové zóně Ostrov  
4b) RM doporučuje ZM, na základě již uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi nemovitosti 
se společností Behr GmbH & Co. KG, schválit Smlouvu o koupi nemovitosti a Smlouvu  
o advokátní úschově v předloženém znění,  na prodej pozemků pro výstavbu Výrobního závodu na 
Průmyslové zóně Ostrov a to p.p.č. 2048/6, 2620/1, 2168/1, 2167/1, 2176, 2175, 2181/3, 2170/15, 
2170/9, 2170/13, 2308/6, 2024/7, 2024/5, 2181/4, 2181/5, 2285/1 a 2181/7 v k.ú. Ostrov nad Ohří  
o celkové výměře 194.803 m2, společnosti Behr Ostrov s.r.o., se sídlem Mnichovo Hradiště, Víta 
Nejedlého 1471, PSČ 295 01, IČ 242 80 615, za kupní cenu ve výši 10.250.053,- Kč. Náklady 
spojené s prodejem, tj. vypracování Smlouvy o koupi a advokátní úschově, znaleckých posudků, 
geometrických plánů, nákup kolku pro vklad do KN a daň z převodu nemovitostí uhradí Město 
Ostrov. Příslušný poplatek za odnětí zemědělské půdy ze ZPF uhradí společnost Behr Ostrov s.r.o.. 
 
 
 Ostrov, U nemocnice 1202 – Domov pro seniory  
  - naplánování postupného navyšování kapacity 
5. - bez usnesení 
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Usn. RM č. 789/12   Stavební úpravy č. p. 1202 – Rozšíření kapacity Domova pro seniory – 

dokumentace pro zadávací řízení na dodavatele stavby 
6.  RM schvaluje pro projekt "Stavební úpravy č. p. 1202 - Rozšíření kapacity Domova pro 
seniory"  zahájení otevřeného řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce  
a schvaluje kritéria pro kvalifikaci dodavatelů. Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší 
nabídková cena. 
 
Usn. RM č. 790/12    
6.  RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede 
otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek. 
 
 
  Cyklistická stezka Ostrov – Jáchymov – prodloužení termínu dokončení 

výstavby 
7. - bez usnesení 
 
 
Usn. RM č. 791/12  Dodatečné stavební práce na stavbě „Parkoviště u nemocnice“  

 a prodloužení doby termínu dokončení 

8. RM souhlasí s vyhodnocením jednacího řízení bez uveřejnění na stavbu „Ostrov, Parkoviště  
u nemocnice“ a uzavřením dodatku ke smlouvě č. 2 z důvodu navýšení ceny stavby o dodatečné 
stavební práce ve výši 107 780,- Kč vč. DPH. Celková cena stavby bude ve výši 4 640 232,- Kč vč. 
DPH.  

 

Usn. RM č. 792/12 
8. RM souhlasí s prodloužením termínu dokončení stavby „Ostrov, Parkoviště u nemocnice“ do  
12. 11. 2012. 

 

Usn. RM č. 793/12 
8. RM ukládá OI provést rozpočtové opatření k zajištění financování stavby „Ostrov, Parkoviště  
u nemocnice“. 
 
  Rekonstrukce zámku Ostrov – prodloužení termínu dokončení 

dotovaných etap stavby, časový a finanční harmonogram 
9. - bez usnesení 

 
Usn. RM č. 794/12  Stavební úpravy objektu č. p. 1036 – změna termínů 2. etapy, 

 bankovní záruka 
10. RM na souhlasí pro akci "Stavební úpravy objektu čp. 1036" s uzavřením dodatku č.3 ke 
smlouvě reg. č. SOD 226-12-07-17 o změně termínu výstavby 2.etapy a se změnou způsobu 
poskytnutí bankovní záruky za kvalitu díla článek XII/12 SoD. Stavba bude dokončena do  
16. května 2013. 
 
Usn. RM č. 795/12          Ukončení členství v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) 
11. RM doporučuje ZM ukončit členství v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM). 
 
Usn. RM č. 796/12   Souhlas se členstvím ve Svazu měst a obcí České republiky 
12. RM doporučuje ZM souhlasit se členstvím ve Svazu měst a obcí České republiky.  
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Usn. RM č. 797/12  Návrh nařízení města Ostrova č. 2/2012 (NM č. 2/2012), 
kterým se vydává tržní řád 

13. RM schvaluje nařízení města Ostrov č. 2/2012 (NM č. 2/2012), kterým se vydává tržní řád.  
 
  
Usn. RM č. 798/12             Návrh odpovědi na dopis panu Alexandru Holému 
14. RM doporučuje ZM schválit odpověď na dopis panu Alexandru Holému, trvale bytem 
Jungmannova 1257/16, 363 01 Ostrov se změnami uvedenými v zápise.  
 
 
Usn. RM č. 799/12  Žádost Domu kultury Ostrov o souhlas s čerpáním z rezervního  

fondu 
15. RM dává Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary souhlas k čerpání  
z  rezervního fondu  organizace na pokrytí nákladů spojených s vydáváním a zajištěním distribuce 
Ostrovského měsíčníku ve výši max. 120.000,-- Kč. 
 
 
Usn. RM č. 800/12  Žádost Domu kultury Ostrov o souhlas s uzavřením smlouvy 
 na pronájem kavárny  
16. RM dává Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary souhlas s  pronájmem 
kavárny na období 1. 11. 2012 – 31. 10. 2013 nájemci Romanu Ulíkovi, bytem Mánesova 926, 363 
01 Ostrov, IČ: 887 44 485. 
 
 
Usn. RM č. 801/12   Použití rezervního fondu Základní umělecké školy Ostrov 
   a určení náhrady škody 
17. RM ukládá ředitelce školy Mgr. Ireně Konývkové uhradit část odvodů a penále za porušení 
rozpočtové kázně uložené Krajským úřadem Karlovarského kraje ve výši 5 890 Kč formou srážek 
z platu na účet Základní umělecké školy Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary jako náhradu 
vzniklé škody. 
 
 
Usn. RM č. 802/12   Návrh rozpočtu města na rok 2013 (2. čtení) 
18. RM bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2013 ve druhém čtení, kde navrhované  příjmy  
města  včetně převodů finančních prostředků z jednotlivých fondů města do rozpočtu činí   
351 831 tis. Kč  a  výdaje města včetně financování činí 351 831 tis. Kč.  
 
 
            Rozpočtová opatření (do ZM), přesuny v rozpisu rozpočtu, změny  

     a přesuny prostředků závazných ukazatelů PO 
Usn. RM č. 803/12   
19.  RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 120/2012: 
Zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy ve výši 49.320,00 Kč 
na zhotovení projektové dokumentace na informační systém ve městě a snížení výdajů v rozpočtu 
města pro rok 2012 u odboru rozvoje a územního plánování o 49.320,00 Kč na řádku příprava 
projektu Regenerace městského prostoru.  
 
 
Usn. RM č. 804/12        
19. RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 5/2012: 
Zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 200 tis. Kč na 
opravy a údržbu v bytových domech (zednické práce, zámečnické práce, malování a práce elektro)  
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a snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy  o 200 tis. Kč na 
řádku odečty ITN, TUV a servisní práce v bytových domech. 
 
Usn. RM č. 805/12   
19. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 121/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 328.500,00 Kč z účelové dotace ze státního 
rozpočtu ze všeobecné pokladní správy na volby do zastupitelstev krajů pod ÚZ 98193 a zařazení 
výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 328.500,00 Kč na úhradu výdajů souvisejících 
s konáním voleb do zastupitelstev krajů pod ÚZ 98193. 
 
Usn. RM č. 806/12 
19. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 122/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 o 11.351,50 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 11.351,50 Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy na poradenské a 
právní služby. 
     
Usn. RM č. 807/12    
19. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 123/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 o 6.865,00 Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní 
správy na řádku MŠ – slevy rodinám a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 o 6.865,00 
Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy na příspěvek na provoz včetně oprav a udržování 
pro MŠ Halasova Ostrov. 
  
Usn. RM č. 808/12   
19. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 124/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 7,00 Kč z přijaté  dotace z KÚKK pro 
Základní uměleckou školu Ostrov na projekt Technika@umění a zařazení výdajů do rozpočtu města 
pro rok 2012 ve výši 7,00 Kč pro Základní uměleckou školu jako neinvestiční příspěvek na nové 
formy výuky v umění. 
 
Usn. RM č. 809/12   
19.  RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 125/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic ve výši 350 tis. Kč z přijatého 
daru a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 350 tis. Kč na parkoviště 
v ulici U Nemocnice. 
 
Usn. RM č. 810/12   
19.  RM schvaluje rozpočtové opatření č. 126/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 15.583,00 Kč z účelové neinvestiční dotace 
z Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře pod účelovým znakem 29008 a 
zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 15.583,00 Kč na úhradu nákladů na činnost 
odborného lesního hospodáře za období II. čtvrtletí 2012 pod účelovým znakem 29008. 
 
Usn. RM č. 811/12   
19. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 127/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 76.332,00 Kč z účelového neinvestičního 
příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích v roce 2012 pod účelovým 
znakem 9101 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 76.332,00 Kč na obnovu, 
zajištění a výchovu lesních porostů pod účelovým znakem 9101. 
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Usn. RM č. 812/12  
19. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 128/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru životního prostředí ve výši 97.625,00 Kč 
z účelové neinvestiční dotace z Ministerstva životního prostředí z programu Podpora obnovy 
přirozených funkcí krajiny pod účelovým znakem 15002 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro 
rok 2012 u odboru životního prostředí ve výši 48.875,00 Kč na akci Údržba VKP Popovské 
pastviny a zařazení výdajů ve výši 48.750,00 Kč na akci Péče o registrovaný VKP Louka pod 
Nebesy pod účelovým znakem 15002. 
  
Usn. RM č. 813/12  
19. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 129/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy ve výši 76 tis. Kč 
z účelového investičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na vyznačení okruhů cyklotras 
Ostrovského ronda pod ÚZ 99160 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru 
majetkové správy ve výši 76 tis. Kč na úhradu výdajů v souvislosti s vyznačením okruhů cyklotras 
Ostrovského ronda pod ÚZ 99160. 
 
Usn. RM č. 814/12   
19. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 130/2012: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 77 tis. Kč na opravy  
a údržbu vozovek ve městě a v přilehlých částech a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 
u odboru majetkové správy ve výši 77 tis. Kč na úhradu výdajů v souvislosti s vyznačením okruhů 
cyklotras Ostrovského ronda. 
  
Usn. RM č. 815/12 
19. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 131/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 676.666,00 Kč z neinvestiční účelové 
dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - 
právní ochrany dětí v roce 2012 – záloha na IV. čtvrtletí roku 2012 pod účelovým znakem 98 216  
a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 676.666,00 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. 816/12 
19. RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 6/2012: 
Zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy 
o 90 tis. Kč na řádku příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění a snížení výdajů v rozpisu 
rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy  o 90 tis. Kč na řádku opravy a udržování 
rekreačního zařízení Merenus. 
 
Usn. RM č. 817/12   
19. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 132/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 o 22 tis. Kč u odboru majetkové správy na řádku 
opravy a údržba nebytových prostor a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru 
majetkové správy ve výši 22 tis. Kč na nákup videokamery se záznamem na čp. 794 (pošta). 
 
Usn. RM č. 818/12 
19. RM schvaluje změny závazných ukazatelů PO č. 1/2012: 
Zvyšují se výnosy ve výkazu zisku a ztrát u MDDM Ostrov pro rok 2012 o 10 tis. Kč na řádku 
poplatky od rodičů, zvyšují se výnosy u MDDM o 5 tis. Kč na řádku úplata za využívání hřiště, 
zvyšují se náklady ve výkazu zisku a ztrát u MDDM Ostrov pro rok 2012 o 10 tis. Kč na řádku 
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ostatní a mzdové náklady, zvyšují se náklady u MDDM o 20 tis. Kč na řádku ostatní náklady a 
snižují se náklady u MDDM o 15 tis. Kč na řádku energie – úspora nákladů za vodné.  
 
Usn. RM č. 819/12 
19. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 133/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 o 100 tis. Kč u odboru majetkové správy na řádku 
oprava sociálního zázemí v areálu Mariu Pedersen a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 
2012 u odboru majetkové správy ve výši 100 tis. Kč na opravu zdi u veřejných WC na Starém 
náměstí. 
 
Usn. RM č. 820/12 
19. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 134/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 55 tis. Kč z účelové investiční dotace ze 
Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj kinematografie pro Dům kultury Ostrov na technický 
rozvoj a modernizaci české kinematografie pod účelovým znakem 93566 a zařazení výdajů do 
rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 55 tis. Kč pro Dům kultury Ostrov jako investiční příspěvek na 
realizaci projektu digitalizace velkého kina Domu kultury Ostrov dle standardu DCI pod účelovým 
znakem 93566. 
 
Usn. RM č. 821/12 
19. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 135/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 200 tis. Kč na řádku 
oprava porušeného povrchu komunikace v úseku Masarykova – odbočka ke SPŠ Ostrov a zvyšují se 
výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 200 tis. Kč na řádku úklid 
ploch, sekání trávy, údržba zeleně, zimní probírky a prořezávky.  
 
Usn. RM č. 822/12 
19. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 136/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 1.740 tis. Kč na 
řádku vynětí půdy a směna pozemků na rozšíření PZO a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro 
rok 2012 u odboru majetkové správy ve výši 1.740 tis. Kč na řádku MŠ Krušnohorská 766 – 
výměna oken a dveří.  
 
Usn. RM č. 823/12 
19. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 137/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru životního prostředí o 557,00 Kč na řádku 
lesy v majetku města – příspěvek Sdružení vlastníků obecních lesů a zařazují se výdaje do rozpočtu 
města pro rok 2012 u odboru životního prostředí ve výši 557,00 Kč na certifikaci lesů v LHC 
Městské lesy Ostrov v systému PEFC. 
 
 
Usn. RM č. 824/12 
19. RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 7/2012: 
Zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 230 tis. Kč na 
řádku veřejné osvětlení – elektrická energie a snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 
u odboru majetkové správy  o 230 tis. Kč na řádku veřejné osvětlení – výměny stožárů. 
 
Usn. RM č. 825/12 
19. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 138/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 60 tis. Kč na řádku Historický 
Ostrov II – realizace – využití Paláce princů na Městskou knihovnu – mimo dotaci a zařazují se 
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výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic ve výši 60 tis. Kč na řádek Historický 
Ostrov II – opravy a udržování – využití Paláce princů na Městskou knihovnu – mimo dotaci.  
 
Usn. RM č. 826/12 
19. RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 8/2012: 
Zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy 
o 5 tis. Kč na řádku nákup věcných darů, zvýšení výdajů o 6 tis. Kč na reklamní a propagační 
činnost, aranžérské, výtvarné a grafické práce a snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 
2012 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy  o 11 tis. Kč na řádku nákup spotřebního 
propagačního materiálu. 
 
Usn. RM č. 827/12 
19. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 139/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru rozvoje a územního plánování o 27 tis. 
Kč na řádku projekty revitalizace zámeckého areálu a využití zámeckých budov a zařazují se výdaje 
do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru rozvoje a územního plánování ve výši 27 tis. Kč na logo a 
grafický manuál DVORANA.  
 
Usn. RM č. 828/12 
19. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 140/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 40.000,00 Kč z účelové neinvestiční dotace 
z Ministerstva kultury pro Základní uměleckou školu Ostrov na realizaci projektu „Little 
Melpomene, Litva – Plunge“ pod účelovým znakem 34070 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro 
rok 2012 ve výši 40.000,00 Kč pro Základní uměleckou školu Ostrov jako neinvestiční příspěvek na 
realizaci projektu „Little Melpomene, Litva – Plunge“ pod účelovým znakem 34070. 
 
Usn. RM č. 829/12 
19. RM schvaluje změny závazných ukazatelů PO č. 2/2012: 
Zvyšují se výnosy ve výkazu zisku a ztrát u MŠ Palackého Ostrov pro rok 2012 o 68.368,00 Kč na 
řádku poplatky od rodičů a zvyšují se náklady ve výkazu zisku a ztrát u MŠ Palackého Ostrov pro 
rok 2012 o 68.368,00 Kč na řádku ostatní náklady.  
  
Usn. RM č. 830/12 
19. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 141/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 o 100 tis. Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní 
správy na řádku ostatní služby j.n. (dodavatelsky pořízené informace) a zvyšují se výdaje v rozpočtu 
města pro rok 2012 o 100 tis. Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy na právní služby 
(včetně soudních poplatků – byty spravované RK). 
 
 
  Řešení pohledávek (stav k 30.9.2012) 
20. - bez usnesení 
 
          Informace starosty 
Usn. RM č. 831/12 Vyznačení okruhů cyklotras Ostrovského ronda – úpravy vozovek  
 návrh na výběr zhotovitele 
21a) RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky malého rozsahu na „Vyznačení okruhů cyklotras 
Ostrovského ronda - úpravy vozovek“ firmu Nedvěd stavební spol. s r.o., Hlavní 714, 363 01 
Ostrov, IČ 26395746, s nabídkovou cenou  284.094,00 Kč včetně DPH. 
Zároveň RM pověřuje odbor majetkové správy k  zajištění finančních prostředků na realizaci 
veřejné zakázky. 
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Usn. RM č. 832/12   Využívání Krajské digitální spisovny – smlouva 
21b)  RM schvaluje uzavření smlouvy o využívání „Krajské digitální spisovny (KDS) – garantované 
úložiště úředních dokumentů“ s Karlovarským krajem, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary. 
 
 

Zprávy z komisí 
22. – bez usnesení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Pavel Čekan       Milan Matějka 
 starosta města               místostarosta města 
              


