
 1 

Město Ostrov  
Usnesení 

z 25. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 13. listopadu 2012 od 13.00 h.  

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:   omluvena 
Vedoucí OKSVS: Mgr. Lucie Mildorfová 
Zapsala:          Jana Škutová 
  
 
Program: 

1. Kontrola plnění usnesení RM 
2. Informace o úpravě stávajícího koupaliště – OI 
3. Rekonstrukce zámku Ostrov – prodloužení termínu dokončení jednotlivých etap stavby, 
časový a finanční harmonogram – OI  

4. Cyklistická stezka Ostrov – Jáchymov – prodloužení termínu dokončení výstavby, 
dodatečné stavební práce – OI 

5.  Dodatečné stavební práce na stavbě "Ostrov, Parkoviště u nemocnice“ – OI  
6.  Dodatečné stavební práce na stavbě "Ostrovské rondo – cyklostezka po tělese vlečky  

(2. etapa)" – OI  
7. Stanovení termínů svatebních obřadů pro rok 2013 - ODS 
8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov – ORÚP 
9. Mimořádná přidělení bytů – OSVZ 
10. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů – OSVZ 
11. Dar pro první a poslední dítě narozené v roce 2013 – OSVZ 
12. Žádost o zvýšení příspěvku na provoz TyfloCentra Karlovy Vary, pobočka Ostrov – OSVZ 
13. Plnění rozpočtu města za 1. – 3. čtvrtletí 2012 – OF  
14. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu – OF  
15. Odpis pohledávky pro nevymahatelnost – OF 

      16. Zřízení věcného břemene na p.p.č. 1448/1, 53, 1434/50 a 1434/1 v k. ú. Květnová – OMS 
      17. Nákup stavby garáže na st  p. č. 1553 včetně st. p. č. 1553 v k. ú. Ostrov nad Ohří – OMS   
      18.  Nákup stavby garáže na st. p. č. 951/6 včetně st. p. č. 951/6 v k. ú. Ostrov nad Ohří – OMS    
      19. Výpověď Nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru na č. p. 1101 – OMS  
      20. Prodej domu č. p. 308 včetně části pozemků st. p. č. 404 a p. p. č. 2738/1 a kůlen  

bez č. p./č. e. na st. p. č. 404 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří – OMS 
21. Zvláštní užívání veřejného prostranství na části p. p. č. 224/33 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 

OMS 
      22. Rekonstrukce povrchu hřiště a běžecké rovinky u MDDM Ostrov – žádost zhotovitele              

o  prodloužení termínu – OMS 
      23. Zřízení věcného břemene práva užívání části stavby přístřešku na st. p. č. 108  

k. ú. Ostrov nad Ohří – OMS 
      24. Výpověď výpůjční smlouvy reg. č. 30-98-01-29 – OMS 
      25. Žádost MDDM o souhlas s podáním žádostí o dotaci – OKSVS 
      26. Žádost MDDM o navýšení rozpočtu na r. 2012 – OKSVS 
      27. Žádost ZUŠ o navýšení rozpočtu na r. 2012 – OKSVS 
      28. Žádost ZŠ JVM a MŠ o výjimku z počtu žáků – OKSVS 
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      29. Pravidla pro tvorbu sociálního fondu u Městského úřadu a Městské policie Ostrov 
            od 1. 1. 2013 – OKSVS 

30. Žádost MŠ Krušnohorská o navýšení rozpočtu na r. 2012 – OKSVS 
31. Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města 
32. Informace starosty 

a) Žádost ZUŠ o souhlas s podáním žádostí o dotaci – OKSVS 
b) Změna půjčky pro město Jáchymov na výstavbu cyklostezky – OF 
c) Žádost DK o souhlas s přijetím daru – OKSVS – na stůl  
d) Informace o kabelové televizi 

33. Zprávy z komisí 
 
  
Usn. RM č. 833/12                                                Kontrola plnění usnesení RM 
1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2012 
pod č.  323/12 až 325/12, 621/12, 687/12, 702/12, 734/12, 750/12, 765/12, 766/12, 769/12, 770/12, 
776/12, 799/12, 800/12, 801/12, 804/12 až 808/12, 810/12 až 813/12, 815/12 až 821/12, 823/12 až 
830/12, 832/12. 
 
 
                          Informace o úpravě stávajícího koupaliště 
2. – bez usnesení    
                              
  

        Rekonstrukce zámku Ostrov – prodloužení termínu                                                             
       dokončení jednotlivých etap stavby, časový  

Usn. RM č. 834/12             a finanční harmonogram 
3. RM schvaluje úpravu termínů pro stavbu „Rekonstrukce zámku Ostrov“, prodloužení termínu 
dokončení dotovaných etap stavby – I. a IV. etapa, prodloužení termínu dokončení u nedotovaných 
etap stavby – II. a III. etapa. Tyto konečné termíny dokončení stavby jsou specifikovány  Dodatkem 
č. 3 k  základní smlouvě, jehož součástí je časový a finanční harmonogram pro celou stavbu. 
Konečný termín stavby se nemění. 
  
   
       Cyklistická stezka Ostrov – Jáchymov – prodloužení 
Usn. RM č. 835/12                 termínu dokončení výstavby, dodatečné stavební práce 
4. RM souhlasí pro projekt "Cyklistická stezka Ostrov – Jáchymov" s uzavřením dodatku ke 
smlouvě o dílo 202-12-06-19 na posunutí termínu dokončení výstavby do 28. 8. 2013. 
 
 
Usn. RM č. 836/12 
4. RM souhlasí pro akci "Cyklistická stezka Ostrov – Jáchymov" s navýšením ceny stavby  
o dodatečné stavební práce specifikované změnovým listem č. 5 za cenu 255.672,18 Kč vč. DPH. 
Celková cena stavby bude ve výši 11.061 945,37 Kč vč. DPH. 
 
 
Usn. RM č. 837/12 
4. RM ukládá Odboru investic pro akci "Cyklistická stezka Ostrov – Jáchymov" provést Jednací 
řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce specifikované změnovým listem ZL 5 ve 
spolupráci s městem Jáchymov a následně souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo  
202-12-06-19. 
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Usn. RM č. 838/12               Dodatečné stavební práce na stavbě "Ostrov, Parkoviště  

u nemocnice" 
5. RM souhlasí s vyhodnocením jednacího řízení bez uveřejnění na stavbu „Ostrov, Parkoviště  
u nemocnice“ a uzavřením dodatku ke smlouvě č. 3 z důvodu navýšení ceny stavby o dodatečné 
stavební práce ve výši 83.114,-- Kč včetně DPH. Celková cena stavby bude ve výši 4.723 346,-- Kč 
včetně DPH.  
 
 
      Dodatečné stavební práce na stavbě "Ostrovské rondo –    
Usn. RM č. 839/12      cyklostezka po tělese vlečky (2. etapa)" 
6. RM souhlasí s provedením dodatečných stavebních prací na stavbě „Ostrovské rondo – 
cyklostezka po tělese vlečky (2. etapa)“ a uzavřením dodatku ke smlouvě č. 1 z důvodu navýšení 
ceny stavby o dodatečné stavební práce ve výši 17.521,67 Kč včetně DPH. Celková cena stavby 
bude ve výši 2.580 168,67 Kč včetně DPH.  
 
 
Usn. RM č. 840/12                     Řádné termíny svatebních obřadů na rok 2013 
7.  Rada města schvaluje řádné termíny svatebních obřadů pro rok 2013 a to: 
 
leden                  únor                 březen               duben           květen                 červen 
05. 01.                02. 02.              09. 03.                13. 04.          18. 05.                  01. 06. 
19. 01.                16. 02.              23. 03                 27. 04.           ------                    22. 06. 
 
červenec              srpen               září                    říjen              listopad              prosinec 
13. 07.                 10. 08.              07. 09.                05. 10.           09. 11.                 14. 12. 
27. 07.                 24. 08.              21. 09.                19. 10.           23. 11.                  -------- 
 
 
Usn. RM č. 841/12                Pověření členů zastupitelstva funkcí oddávajícího 
7. Rada města ve smyslu zákona č. 94/1963 Sb. o rodině ve znění pozdějších předpisů pověřuje 
funkcí oddávajícího člena zastupitelstva pana  Ing. Josefa Železného, nar. 30. 09. 1958. 
 
 
     Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace  
Usn. RM č. 842/12     lokality  „Kopec“ Ostrov   
8. RM doporučuje ZM schválit projekt Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov ve smyslu 
předloženého návrhu. 
 
 
Usn. RM č. 843/12 
8. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí, 
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory: 6.5 Podpora regenerace 
urbanizované krajiny, na projekt: Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov. 
 
 
Usn. RM č. 844/12 
8. RM doporučuje ZM schválit finanční krytí projektu Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov 
podávaného do Operačního programu životní prostředí, které by nemělo překročit 29,4 mil. Kč.  
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Usn. RM č. 845/12 
8. RM doporučuje ZM schválit zplnomocnění Ing. Alexandry Fürbachové k jednání se SFŽP 
v rámci projektu Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov. 
 
 
Usn. RM č. 846/12 
8. RM ukládá příslušným odborům zajištění finančních prostředků v rozpočtu města na projekt 
Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov a přípravu projektu pro podání žádosti o dotaci. 
 
 
Usn. RM č. 847/12                                                     Mimořádná přidělení bytů 
9. RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů čp. 612/11 o velikosti 1 + kk pro p. Miroslava 
Kocka – na dobu od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2013. 
 
 
Usn. RM č. 848/12 
9. RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů čp. 612/12 o velikosti 1 + kk pro p. Patrika Sošku – 
na dobu od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. 
 
 
Usn. RM č. 849/12 
9. RM ruší usn. RM č. 761/12 ze dne 16. 10. 2012. 
 
 
Usn. RM č. 850/12 
9. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu na Hlavní tř. čp. 864/1 v Ostrově s manželi 
Františkem a Zuzanou Bočkovými, dle předloženého návrhu odboru SVZ. 
 
 
                     Přidělení, podnájmy, přechody a směny bytů – 
                      v období od 12. 9. 2012 do 8. 10. 2012 
10. – bez usnesení 
 
 
Usn. RM č. 851/12             Dar pro první a poslední dítě narozené v roce 2013 
11. RM souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 3.000,-- Kč pro první a poslední dítě 
narozené v roce 2013 s trvalým bydlištěm v celém správním území  města Ostrov. 
 
 
             Žádost o zvýšení příspěvku na provoz TyfloCentra  
Usn. RM č. 852/12              Karlovy Vary,   pobočka Ostrov 
12. RM souhlasí s poskytnutím příspěvku TyfloCentru Karlovy Vary, o. p. s. na provoz Střediska 
Ostrov, Hlavní třída č. p. 1365 na rok 2013, které poskytuje sociální služby občanům města Ostrov, 
ve výši 80.000,-- Kč. 
 
    
       Plnění rozpočtu města za 1. – 3. čtvrtletí 2012 a výhled 
Usn. RM č. 853/12       ročního plnění za rok 2012 
13. RM bere na vědomí plnění rozpočtu města za 1. – 3. čtvrtletí roku 2012 v předloženém znění. 
Celkové příjmy města za 1. – 3. čtvrtletí 2012 činily 324 544 tis. Kč a celkové výdaje města za  
1. – 3. čtvrtletí 2012 činily 235 342 tis. Kč.  Hospodaření města za 1. – 3. čtvrtletí 2012 skončilo 
převahou příjmů nad výdaje ve výši 89 202 tis. Kč.   
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Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 9/2012 – OMS – přesun 

finančních prostředků na úpravu povrchu hřiště a běžecké 
Usn. RM č. 854/12 roviny u MDDM Ostrov 
14a) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 9/2012: 
Zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 136 tis. Kč na 
opravy a údržbu MDDM Ostrov, snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru 
majetkové správy o 30 tis. Kč na malování prostor v objektu MDDM Ostrov a snížení výdajů o 106 
tis. Kč na opravy a údržbu MDDM a LT Manětín. 
  
 

Přesun v rozpisu rozpočtu č. 10/2012 – OMS – přesun 
finančních prostředků na opravu oplocení MŠ J. V.  

Usn. RM č. 855/12 Myslbeka Ostrov 
14b) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 10/2012: 
Zařazení výdajů do rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy ve výši 150 tis. 
Kč na opravu oplocení MŠ J. V. Myslbeka Ostrov a snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 
2012 u odboru majetkové správy o 150 tis. Kč na opravu levé části střechy MŠ J. V. Myslbeka 
Ostrov. 
 

        Rozpočtové opatření č. 142/2012 – OI – přesun finančních 
Usn. RM č. 856/12                                    prostředků v rámci akce revitalizace městského koupaliště 
14c) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 142/2012: 
Zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 10 tis. Kč na nákup mobiliáře na 
koupaliště Ostrov a snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 10 tis. Kč  
u investiční akce revitalizace městského koupaliště na sportovně rekreační areál.  
 
 
 Rozpočtové opatření č. 143/2012 – OI – přesun finančních 
Usn. RM č. 857/12                                   prostředků na rekonstrukci č. p. 1036 Lidická ulice  
14d) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 143/2012: 
Zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 230 tis. Kč na rekonstrukci čp. 
1036 Lidická ulice Ostrov a snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 230 
tis. Kč u investiční akce revitalizace městského koupaliště na sportovně rekreační areál.  
 
 
                                                             Přesun v rozpisu rozpočtu č. 11/2012 – OKSVS – přesun 
Usn. RM č. 858/12                              finančních prostředků na příspěvek na Starou radnici a klášter 
14e) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 11/2012: 
Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy  
o 18 tis. Kč na příspěvek na provoz pro dům kultury, zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro 
rok 2012 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 6 tis. Kč na příspěvek na provoz na Staré 
radnici a zvýšení výdajů o 12 tis. Kč na příspěvek na provoz v klášteře. 
 
 
  Rozpočtové opatření č. 144/2012 – OKSVS – přesun 

finančních prostředků na odborné služby poskytované při 
Usn. RM č. 859/12   zadávacím řízení na provozování školního stravování 
14f) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 144/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 o 70 tis. Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní 
správy na řádku MDDM – oprávka schváleného investičního nákupu a zařazují se výdaje do 
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rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 70 tis. Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy na 
odborné služby poskytované při zadávacím řízení na provozování školního stravování.  
 
 
  Rozpočtové opatření č. 145/2012 – OI – přesun finančních 
Usn. RM č. 860/12                                    prostředků v rámci akce přebudování zámku na MěÚ  
14g) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 145/2012: 
Zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic ve výši 100 tis. Kč na nákup 
uměleckých předmětů a exponátů a snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic  
o 100 tis. Kč u investiční akce přebudování zámku na MěÚ.  
 
 
                                                                  Rozpočtové opatření č. 146/2012 – OKSVS – přesun 

finančních prostředků na vodné a stočné ve školní jídelně  
Usn. RM č. 861/12  Scolarestu  
14h) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 146/2012: 
Zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 19 tis. 
Kč na vodné a stočné ve školní jídelně Scolarestu a snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012  
u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 19 tis. Kč na řádku dotace na školní stravování – 
Scolarest s. r. o.  
 
 
                                                               Přesun v rozpisu rozpočtu č. 12/2012 – OMS – přesun  
                                                               finančních prostředků na PD pro výstavbu bezbariérového 
Usn. RM č. 862/12                                přístupu do prodejny PRIMA a malování společných prostor 
14i) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 12/2012: 
Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 40 tis. Kč na 
opravy a údržbu čp. 612, snížení výdajů o 50 tis. Kč na opravu sociálního zázemí zaměstnanců 
v areálu Marius Pedersen, zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru 
majetkové správy o 40 tis. Kč na malování společných prostor domů a zvýšení výdajů o 50 tis. Kč 
na zpracování PD a revize NP. 
 
 

         Přesun v rozpisu rozpočtu č. 13/2012 – OMS – přesun  
Usn. RM č. 863/12                   finančních prostředků na pojištění majetku města 
14j) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 13/2012: 
Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 125 tis. Kč na 
pojištění dotovaných projektů a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru 
majetkové správy o 125 tis. Kč na pojištění majetku města – živelné pojištění. 
 
 
                                                              Rozpočtové opatření č. 147/2012 – OKSVS – účelová 
                                                              neinvestiční dotace z MŠMT prostřednictvím Karlovarského 
                                                              kraje pro Základní školu JVM Ostrov z operačního programu 
Usn. RM č. 864/12                               Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
14k) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 147/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 z MŠMT pro Základní školu JVM Ostrov ve výši 
850.671,60 Kč z účelové neinvestiční dotace na akci „EU peníze školám“ z operačního programu 
vzdělávání pro konkurenceschopnost pod účelovým znakem 33123 a zařazení výdajů do rozpočtu 
města pro rok 2012 ve výši 850.671,60 Kč pro Základní školu JVM Ostrov jako neinvestiční 
příspěvek z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost pod účelovým znakem 
33123. 
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 Rozpočtové opatření č. 148/2012 – OMS – přesun  
Usn. RM č. 865/12  finančních prostředků na prořezávky dřevin a shrabání listí 
14l) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 148/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 296 tis. Kč na opravy 
budovy hasičské zbrojnice,  
snižují se výdaje o 53 tis. Kč na opravy a udržování herních prvků v MŠ,  
snižují se výdaje o 45 tis. Kč na sekání trávy a údržbu keřů v lesoparku Borecké rybníky, snižují se 
výdaje o 80 tis. Kč na opravu a údržbu mobiliáře v lesoparku Borecké rybníky, snižují se výdaje  
o 41 tis. na opravy a údržbu drobných vodních toků,  
snižují se výdaje o 200 tis. Kč na opravu 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 715 tis. Kč na řádku úklid ploch, sekání trávy, údržba zeleně, zimní probírky a prořezávky.  
 
 
 Rozpočtové opatření č. 149/2012 – OI – přesun finančních 

prostředků na úpravu projektové dokumentace – výměna 
Usn. RM č. 866/12  oken v MDDM Ostrov 
14m) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 149/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 4 tis. Kč na řádku příprava 
projektů regenerace městského prostoru a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012  
u odboru investic ve výši 4 tis. Kč na úpravu projektové dokumentace – výměna oken v MDDM 
Ostrov.  
 
 

 Rozpočtové opatření č. 150/2012 – OMS – přesun 
finančních prostředků na pěstební opatření a nové výsadby  

Usn. RM č. 867/12  v zámeckém parku 
14n) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 150/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 6 tis. Kč na čištění  
a zimní údržbu města a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy 
o 6 tis. Kč u projektu Zámecký park Ostrov – pěstební opatření a nové výsadby.  
 
 

Rozpočtové opatření č. 151/2012 – OMS – přesun 
finančních prostředků na odvod za porušení rozpočtové  

Usn. RM č. 868/12  kázně – projekt Historický Ostrov II. 
14o) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 151/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 25 tis. Kč na 
elektrickou energii v zámeckém parku, snižují se výdaje o 40 tis. Kč na opravu střechy a levé části 
přístavby v MŠ Halasova, snižují se výdaje o 3 tis. Kč na čištění a zimní údržbu města a zařazují se 
výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy ve výši 68 tis. Kč na úhradu 
sankce za porušení rozpočtové kázně u projektu Historický Ostrov II.  
 
 
                                                                  Rozpočtové opatření č. 152/2012 – ORÚP – zařazení 
                                                                  neinvestiční dotace na dokončený projekt úprava územního  
Usn. RM č. 869/12  plánu města Ostrov 
14p) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 152/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 756 tis. Kč na dokončený projekt úprava 
územního plánu města Ostrov z Ministerstva pro místní rozvoj pod účelovým znakem 17003  
a 17002 a snížení financování – třída 8. převodem ze základního běžného účtu na účet Fondu rezerv 
a rozvoje ve výši 756 tis. Kč. 
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 Rozpočtové opatření č. 153/2012 – OI – přijetí daru  
a navýšení výdajů na zakoupení rytiny Perspektivního 

     Usn. RM č. 870/12                                   plánu Ostrov od W. Womaczky z roku 1814 
14q) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 153/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic ve výši 10 tis. Kč z přijatého 
daru a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 10 tis. Kč na zakoupení 
rytiny Perspektivního plánu Ostrov od W. Womaczky z roku 1814. 
 
 
 Rozpočtové opatření č. 154/2012 – OMS – přesun  
Usn. RM č. 871/12  finančních prostředků na nákup nesvítící vánoční výzdoby 
14r) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 154/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 10 tis. Kč na běžnou 
a preventivní údržbu veřejného osvětlení a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012  
u odboru majetkové správy ve výši 10 tis. Kč na nákup nesvítící vánoční výzdoby.  
 
 

                                                                    Rozpočtové opatření č. 155/2012 – OMS – přesun 
finančních prostředků na vyznačení okruhů cyklotras  

Usn. RM č. 872/12                                  Ostrovského ronda 
14s) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 155/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 230 tis. Kč na opravu 
mostu přes Bystřici v ulici Hroznětínská  a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012  
u odboru majetkové správy o 230 tis. Kč na vyznačení okruhů cyklotras Ostrovského ronda.  
 
 
                                                                  Rozpočtové opatření č. 156/2012 – OKSVS – přesun  
Usn. RM č. 873/12                                   finančních prostředků na pohoštění komisí města a návštěv            
14t) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 156/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 9 tis. 
Kč na pohoštění a občerstvení v rámci cestovního ruchu a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro 
rok 2012 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 9 tis. Kč na občerstvení komisí města  
a návštěv odborů.  
 
 

Rozpočtové opatření č. 157/2012 – OMS – příjem za 
sankční platby od RK REBA Ostrov a výdej na úhradu 
sankce za porušení cenových předpisů při rozúčtování 

Usn. RM č. 874/12          služeb 
14u) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 157/2012: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy ve výši 16 tis. Kč za 
přijaté sankční platby od RK REBA Ostrov a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012  
u odboru majetkové správy ve výši 16 tis. Kč na úhradu sankce za porušení cenových předpisů při 
rozúčtování služeb.  

 
 
Rozpočtové opatření č. 158/2012 – ORÚP – investiční 
dotace ze Státního fondu životního prostředí na dokončený 
projekt zateplení objektu Hlavní čp. 794 – 800,  

Usn. RM č. 875/12          363 01 Ostrov  
14v) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 158/2012: 
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Snížení příjmů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru rozvoje a územního plánování  
o 1.968.972,00 Kč u investiční dotace ze SFŽP z programu Zelená úsporám na zateplení bytového 
domu čp. 794 – 800 ul. Hlavní, zařazení příjmů do rozpočtu města u odboru finančního ve výši 
382.500,00 Kč příjmy z dividend od České spořitelny a.s. a snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 
2012 u odboru finančního o 1.586.472,00 Kč na poskytnutí investiční půjčky Městu Jáchymov na 
cyklostezku Ostrov – Jáchymov. 
 
 
Usn. RM č. 876/12                                Odpis pohledávky pro nevymahatelnost  
15. RM schvaluje odpis pohledávky ve výši 1.475,-- Kč po zemřelé Ireně Fedorové, naposledy 
bytem Ostrov, Jáchymovská 1377/1019, pro nevymahatelnost. 
 
 
                    Zřízení věcného břemene na p. p. č. 1448/1, 53,  
Usn. RM č. 877/12                    1434/50 a 1434/1 v k. ú. Květnová 
16. RM schvaluje zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy dle GP č. 208-182/2012, 
vymezujícího rozsah věcného břemene na p. p. č. 1448/1, 53, 1434/50 a 1434/1 v k. ú. Květnová, ve 
prospěch vlastníka p. p. č. 1434/66 v k. ú. Květnová, pí Lucie Modranszké, za dohodnutou celkovou 
jednorázovou náhradu ve výši 10.980,-- Kč + DPH v zákonné výši. Náklady na zřízení věcného 
břemene, včetně zaplacení náhrady povinnému, ponese oprávněný. 
 
 
  Nákup stavby garáže na st. p. č. 1553 včetně st. p. č. 1553  
Usn. RM č. 878/12  v k. ú. Ostrov nad Ohří 
17. RM doporučuje ZM schválit v rámci využití předkupního práva převod stavby garáže na st. p. č. 
1553, včetně st. p. č. 1553 o výměře 26 m2 v k. ú. Ostrov na Ohří z majetku paní Ludmily 
Kovářové, bytem Mánesova 1020/17, 363 01 Ostrov, do majetku města Ostrov, za cenu zjištěnou 
dle znaleckého posudku a nabídky vlastníka, ve výši 67.620,-- Kč. Náklady spojené se sepsáním 
kupní smlouvy, vypracováním znaleckého posudku a daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající, 
kolek návrhu na vklad uhradí kupující. 
 
 
  Nákup stavby garáže na st. p. č. 951/6 včetně st. p. č. 951/6  
Usn. RM č. 879/12  v k. ú. Ostrov nad Ohří 
18. RM doporučuje ZM schválit v rámci využití předkupního práva převod stavby garáže na st. p. č. 
951/6, včetně st. p. č. 951/6 o výměře 23 m2 v k. ú. Ostrov na Ohří z majetku paní Marie 
Vejvodové, bytem Krásný Les 10, 363 01 Ostrov, do majetku Města Ostrov, za cenu dle nabídky 
vlastníka ve výši 60.000,-- Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující, daň z převodu 
nemovitostí uhradí prodávající. 
 
 
           Výpověď Nájemní smlouvy na pronájem nebytového  
Usn. RM č. 880/12           prostoru na č. p. 1101 
19. RM schvaluje výpověď Nájemní smlouvy reg. č. 168-02-06-24, týkající se nebytového prostoru 
na č. p. 1101, Ostrov, ulice Krušnohorská, nájemci panu Ivu Krejčímu, a to z důvodu neplacení 
nájemného. 
 
 
 
 
 



 10 

  Prodej domu č. p. 308 včetně části pozemků st. p. č. 404  
a p. p. č. 2738/1 a kůlen bez č. p./č. e. na st. p. č. 404 vše 

Usn. RM č. 881/12                                   v k. ú. Ostrov nad Ohří 
20. RM doporučuje ZM schválit prodej domu č. p. 308 včetně části pozemků st. p. č. 404 o výměře 
1.082 m2 a p. p. č. 2738/1 o výměře 23 m2 a kůlen bez č. p./č. e. na st. p. č. 404 vše v k. ú. Ostrov 
nad Ohří, Zdeňku a Libuši Trantovým, Hroznětínská 1247, 363 01 Ostrov, za cenu 1.550 000,-- Kč 
plus náklady spojené s prodejem. 
 
 
        Zvláštní užívání veřejného prostranství na části p. p. č.  
Usn. RM č. 882/12        224/33 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
21. RM schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství pro dočasný prodej jmelí na části p. p. č. 
224/33 v k. ú. Ostrov nad Ohří, v termínu od 23. 11. 2012 do 23. 12. 2012 (všední dny a soboty), 
paní Jarmile Schmiedové, IČ: 103 46 767, bytem Třeboňská 29, 360 05 Karlovy Vary. 
 
 
  Rekonstrukce povrchu hřiště a běžecké rovinky u MDDM  
Usn. RM č. 883/12  Ostrov – žádost zhotovitele o prodloužení termínu 
22. RM souhlasí s prodloužením termínu dokončení díla „Rekonstrukce povrchu hřiště a běžecké 
rovinky u MDDM Ostrov“ do 15. 5. 2013 a ukládá odboru MS uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě o dílo reg. č. 320-12-10-30.  
 
 
             Zřízení věcného břemene práva užívání části stavby  
Usn. RM č. 884/12             přístřešku na st. p. č. 108 k. ú. Ostrov nad Ohří 
23. RM schvaluje zřízení věcného břemene práva užívání části stavby přístřešku v objektu na  
st. p. č. 108 v k. ú. Ostrov nad Ohří o výměře cca 4 m2, ve prospěch vlastníka domu čp. 9 a výměře 
cca 4 m2 ve prospěch vlastníka domu čp. 10 na Starém náměstí v Ostrově, p. Lubomíra Bachury, za 
účelem umístění kontejnerů komunálního odpadu, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu 
ve výši 10.000,-- Kč, včetně DPH v zákonné výši. Veškeré náklady na zřízení věcného břemene, 
včetně zaplacení náhrady povinnému, ponese oprávněný. 
  
 
Usn. RM č. 885/12                    Výpověď výpůjční smlouvy reg. č. 30-98-01-29 
24. RM schvaluje z důvodu změny vlastníka nemovitosti,  ukončení Smlouvy o výpůjčce stavby 
přístřešku na st.p.č. 108 v k.ú. Ostrov nad Ohří, reg. č. 30-98-01-29, uzavřené za účelem umístění 
nádob na ukládání komunálního odpadu pro vlastníka domu čp. 3 na Starém náměstí v Ostrově dne 
29. 1. 1998 mezi půjčitelem, Městem Ostrov a vypůjčitelem, společností Spojmont Plzeň s. r. o.,  
a to ke dni 31. 12. 2012. 
 
 
Usn. RM č. 886/12       Žádost MDDM o souhlas s podáním žádosti o dotaci 
25. RM dává Městskému domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary souhlas 
s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na pořádání modelářských soutěží  
v r. 2013. 
 
 
Usn. RM č. 887/12                   Žádost MDDM o navýšení rozpočtu na r. 2012 
26. RM schvaluje změny závazných ukazatelů PO č. 3/2012: 
Zvyšují se výnosy ve výkazu zisku a ztrát u Městského domu dětí a mládeže pro rok 2012  
o 200.000,00 Kč na řádku poplatky od rodičů a zvyšují se náklady ve výkazu zisku a ztrát  
u Městského domu dětí a mládeže pro rok 2012 o 200.000,00 Kč na řádku ostatní náklady. 
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Usn. RM č. 888/12                        Žádost ZUŠ o navýšení rozpočtu na r. 2012 
27. RM schvaluje změny závazných ukazatelů PO č. 4/2012: 
Zvyšují se výnosy ve výkazu zisku a ztrát u Základní umělecké školy Ostrov, Masarykova 717, 
okres Karlovy Vary pro rok 2012 o 200.000,00 Kč na řádku školné a zvyšují se náklady ve výkazu 
zisku a ztrát u Základní umělecké školy Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary pro rok 2012 
o 150.000,00 Kč na řádku materiál a o 50.000,00 Kč na řádku služby. 
 
 
Usn. RM č. 889/12                                         Žádosti o výjimku z počtu žáků 
28. RM, na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky  
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 
ve znění pozdějších předpisů, uděluje pro školní rok 2012/2013 Základní škole Josefa Václava 
Myslbeka a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary výjimku z počtu dětí 
v přípravné třídě dle předloženého návrhu. 
 
 

      Pravidla pro tvorbu a užívání sociálního fondu                 
Usn. RM č. 890/12          u Městského úřadu Ostrov a Městské policie Ostrov  
29. RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro tvorbu a užívání sociálního fondu pro zaměstnance  
MěÚ a MP Ostrov. 
 
 
Usn. RM č. 891/12    Žádost MŠ Krušnohorská o navýšení rozpočtu na r. 2012  
30. RM schvaluje změny závazných ukazatelů PO č.  5/2012: 
Zvyšují se výnosy ve výkazu zisku a ztrát u Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres 
Karlovy Vary pro rok 2012 o 39.000,00 Kč na řádku poplatky od rodičů a zvyšují se náklady ve 
výkazu zisku a ztrát u Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary pro rok 2012 
o 39.000,00 Kč na řádku ostatní náklady. 
    
                             
Usn. RM č. 892/12                        Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města 
31. RM schvaluje program 8. řádného zasedání ZM konaného dne 21. 11. 2012.  
Program:   

1. Kontrola plnění usnesení ZM  
2. Rozpočtová opatření – OF  
3. Změna půjčky pro město Jáchymov na výstavbu cyklostezky – OF  
4. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov – ORÚP  
5. Pravidla pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a Městské policie 

Ostrov – OKSVS  
6. Ukončení členství v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) – OKSVS 
7. Souhlas se členstvím ve Svazu měst a obcí České republiky – OKSVS 
8. Návrh odpovědi na dopis panu Alexandru Holému – OKSVS 
9. Prodej části p. p. č. 427/1 v k. ú. Maroltov – OMS 
10. Prodej p. p. č. 40/2 v k. ú. Vykmanov u Ostrova – OMS 
11. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1553 včetně st. p. č. 1553 v k. ú. Ostrov nad Ohří – OMS     
12. Nákup stavby garáže na st. p. č. 951/6 včetně st. p. č. 951/6 v k. ú. Ostrov nad Ohří – OMS 
13. Prodej domu č. p. 308 včetně části pozemků st. p. č. 404 a p. p. č. 2738/1 a kůlen  

            bez č. p./č. e. na st. p. č. 404 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří – OMS 
14. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu 
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              Informace starosty 
Usn. RM č. 893/12                Žádost ZUŠ o souhlas s podáním žádosti o dotaci 
32a) RM dává Základní umělecké škole Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary souhlas 
s podáním žádosti o dotaci vyhlášenou společností SMART Technologies ve spolupráci se 
společností AV MEDIA, a. s. na pořízení 2 ks interaktivních tabulí s příslušenstvím. 
 
 
Usn. RM č. 894/12                                Změna půjčky pro město Jáchymov na výstavbu cyklostezky 
32b) RM doporučuje ZM schválit prodloužení čerpání investiční půjčky Městu Jáchymov              
na vybudování části cyklistické stezky Ostrov – Jáchymov nejpozději do 31. 12. 2013. Finanční 
prostředky budou poskytovány postupně na základě předložených daňových dokladů od zhotovitele 
o provedení části cyklistické stezky. RM doporučuje ZM schválit prodloužení splatnosti půjčky 
nejpozději do 31. 12. 2014. 
 
 
Usn RM č. 895/12                                     Žádost DK o souhlas s přijetím daru 
32c) RM 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.        
     
 
                       Informace o kabelové televizi 
32d) – bez usnesení                     
 
 
         Zprávy z komisí  
33. – bez usnesení                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Pavel Čekan         Milan Matějka 
           starosta města     místostarosta města  
             


