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Město Ostrov  
Usnesení 

ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 19. června 2012 od 13:00 hod.  

ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov 
 

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

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

1. Kontrola plnění usnesení RM 
2. VZ "Stavební úpravy objektu čp. 1036" - zadávací podmínky - OI 
3. VZ "ZŠ Masarykova - zateplení a výměna výplní otvorů - západ a atrium" - výběr 

dodavatele - OI 
4. Pronájmy - OMS 

a) Pronájem pozemku pod garáží na st. p. č. 1825 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Pronájem nebytového prostoru na č. p. 983 v Ostrově 
c) Prominutí poplatků za teplo a TUV Oblastní charitě Ostrov v nebytových prostorech na č. 
p. 1202, Ostrov, ulice U Nemocnice 
d) Zvláštní užívání veřejného prostranství na p. p. č. 224/36 v k. ú. Ostrov nad Ohří (Mírové 
náměstí), za účelem dočasného provozování lunaparku  
e) Pronájem pozemku p. p. č. 1434/21 v k. ú. Květnová 
f) Zřízení věcného břemene na p. p. č. 2503/1 a 2936 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

5. Prodeje - OMS 
a) Nákup části p. p. č. 70/2 o výměře 155 m2 v k. ú. Hluboký 
b) Prodej části pozemků st. p. č. 404 a p. p. č. 2738/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří paní Penteové 
c) Směna části p. p. č. 157 za část st. p. č. 158, vše v k. ú. Hluboký 

6. Veřejná zakázka " Správa a provoz veřejného pohřebiště města Ostrov" - výběr mandatáře – 
OMS 

7. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací města za plnění mimořádných 
pracovních činností v 1. pololetí 2012 - OKSVS 

8. Žádost Základní umělecké školy Ostrov o souhlas se změnou investičního plánu na r. 2012 - 
OKSVS 

9. Žádost Městské knihovny Ostrov o souhlas s čerpáním z rezervního fondu – OKSVS 
10. Informace o kontrolách plnění podmínek finančních podpor poskytovaných městem - OF 
11. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu - OF 
12. Odpis nevymahatelných pohledávek, prominutí poplatku z prodlení – OF 
13. Strategický plán rozvoje města Ostrova - plnění a aktualizace (2. čtení) - ORÚP 
14. Návrh na schválení  pořízení změny Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. 

- vlečka z podnětu fyzických osob - ORÚP 
15. Projekt „Od zámku k zámku" – Schwarzenberg a Ostrov  na Stříbrné stezce - schválení 

podání žádosti o dotaci - ORÚP 
16. Program 5. řádného zasedání ZM 
17. Informace starosty 

a) Žádost Domu kultury Ostrov o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - OKSVS 
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b) Žádost Městské knihovny Ostrov o souhlas s uzavřením smlouvy o napojení na centrální 
pult HZS - OKSVS 

18. Zprávy z komisí 
 
 
Usn. RM č. 464/12                                                                                  Kontrola plnění usnesení RM 
1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení  z roku 2011 
pod č. 202/11, 664/11 a z roku 2012 pod č. 146/12, 150/12, 151/12, 155/12, 217/12, 277/12, 303/12, 
368/12, 370/12 až 373/12, 376/12 až 378/12, 420/12, 439/12, 440/12, 443/12 až 445/12, 447/12 až 
450/12 a 462/12. 
 
Usn. RM č. 465/12             VZ "Stavební úpravy objektu čp. 1036" - zadávací podmínky 
2. RM schvaluje na provedení stavby "Stavební úpravy objektu čp. 1036" zahájení zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a schvaluje kritéria pro kvalifikaci 
dodavatelů se změnami uvedenými v zápise. Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší 
nabídková cena vč. DPH. 
 
Usn. RM č. 466/12 
2. RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede 
otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení. 
 
Usn. RM č. 467/12 
2. RM ukládá odboru investic provést RO na zajištění finančních prostředků na realizaci stavby. 
 
 
Usn. RM č. 468/12  VZ "ZŠ Masarykova - zateplení a výměna výplní otvorů - západ  
 a atrium" - výběr dodavatele  
3. RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková cena 
rozhodla o pořadí nabídek. 
 
Usn. RM č. 469/12  
3. RM vylučuje ze soutěže nabídku č. 4 uchazeče D-PRODUKT, s. r. o., Slunečná 374, Lázně 
Kynžvart 354 61, IČ:25089161 pro nesplnění kvalifikačních kritérií. 
 
Usn. RM č. 470/12  
3. RM přiděluje veřejnou zakázku „ZŠ Masarykova - zateplení a výměna výplní otvorů - západ  
a atrium“ uchazeči METALL QUATRO spol. s r.o., se sídlem Na Vrátku 1245, 434 01 Most, IČ 
61538213 s nabídkovou cenou 2 815 879,- Kč včetně DPH jako nejvýhodnějšího pro zadavatele. 
Stavba bude dokončena do 14. 9. 2012. 
 

Pronájmy  
Usn. RM č. 471/12     Pronájem pozemku pod garáží na st. p. č. 1825 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
4a) RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy, reg. č. 5153-93-02-01-2 ze dne 25. 1. 1993, na 
pronájem pozemku pod garáží na st. p. č. 1825 v k. ú. Ostrov nad Ohří o výměře 22,00 m², s panem 
Oldřichem Turkem, dohodou ke dni 31. 5. 2012. 
 
Usn. RM č. 472/12 
4a) RM schvaluje  pronájem pozemku pod garáží na st. p. č. 1825 v k. ú. Ostrov nad Ohří o výměře 
22,00 m², paní Radomíře Slavíkové, bytem Jelínkova 1870, 356 05 Sokolov, za cenu 7,- Kč/m²/rok 
na dobu neurčitou, s účinností od 1. 6. 2012. 
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Usn. RM č. 473/12                 Pronájem nebytového prostoru na č. p. 983 v Ostrově 
4b) RM schvaluje pronájem nebytového prostoru na st. p. č. 943, č.p. 983, ulice Hlavní třída,  
o výměře 11,23 m², panu Tomáši Budinskému, bytem Hájek 127, 363 01 Ostrov, za nabídnuté 
nájemné 2 150,-Kč/m²/rok na dobu neurčitou, za účelem makléřských pojišťovacích služeb pro 
pojišťovnu Allianz. 
 
Usn. RM č. 474/12  Prominutí poplatků za teplo a TUV Oblastní charitě Ostrov  
 v nebytových prostorech na č. p. 1202, Ostrov, ulice U Nemocnice 
4c) RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Výpůjční smlouvě registrační číslo 261-10-12-08 na 
prominutí poplatků za teplo a TUV za účtovací období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011 s Oblastní charitou 
Ostrov, Mírové náměstí 733, PSČ 363 01, IČ: 497 53 185, ve výši 28 011,- Kč, týkající se výpůjčky 
nebytových prostor na č. p. 1202 v Ostrově,  a to pro nemožnost řádného užívání nebytových 
prostor z důvodu předpokládané budoucí rekonstrukce, kterou bude provádět i Město Ostrov. 
 
Usn. RM č. 475/12  Zvláštní užívání veřejného prostranství na p. p. č. 224/36 v k. ú.  
 Ostrov nad Ohří (Mírové náměstí), za účelem dočasného  
 provozování lunaparku  
4d) RM schvaluje užívání veřejného prostranství pro dočasné provozování lunaparku a jejich 
souvisejících atrakcí na části Mírového náměstí p. p. č. 224/36, o celkové rozloze cca 360 m2, v k. ú. 
Ostrov nad Ohří, v termínu od 28. 6. 2012 do 8. 7. 2012, s možností prodloužení v případě 
příznivého počasí do 15. 7. 2012, paní Jarmile Schmiedové, IČ: 103 46 767, bytem Třeboňská 
609/28, 360 05 Karlovy Vary, za částku stanovenou Obecně závaznou vyhláškou 2/2011.  
 
Usn. RM č. 476/12                            Pronájem pozemku p. p. č. 1434/21 v k. ú. Květnová 
4e) RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem p. p. č. 1434/21 o výměře 1644 m2 v k. ú. 
Květnová, s panem Jánem Berkym, Květnová 10/14, 363 01 Ostrov, za nájemné ve výši 2,37 
Kč/m2/rok, za účelem zahrádkářského využití a pro chov ovcí.  
 
Usn. RM č. 477/12        Zřízení věcného břemene na p. p. č. 2503/1 a 2936 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
4f) RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení, provozování, údržby a opravy 
zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Ostrov, St. Náměstí, 2936, 
Město Ostrov, kNN“, vymezujícího rozsah věcného břemene na p. p. č. 2503/1 a 2936 v k. ú. Ostrov 
nad Ohří pro oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a. s., za dohodnutou celkovou jednorázovou 
náhradu ve výši 1.000,- Kč plus DPH v zákonné výši platné ke dni uzavření konečné smlouvy. 
Náklady na zřízení věcného břemene, včetně zaplacení náhrad povinnému, ponese oprávněný. 
 
 

Prodeje  
Usn. RM č. 478/12                   Nákup části p. p. č. 70/2 o výměře 155 m2 v k. ú. Hluboký 
5a) RM doporučuje ZM schválit převod části p. p. č. 70/2, oddělené GP jako p. p. č. 70/6 o výměře  
155 m2 v k. ú. Hluboký, z majetku pí. Jitky Douchové, bytem Hluboký 15, 363 01 Ostrov, do 
majetku Města Ostrov, za cenu zjištěnou dle znaleckého posudku. Náklady spojené s převodem, 
včetně daně z převodu nemovitostí a kolku návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí Město 
Ostrov. 
 
Usn. RM č. 479/12  Prodej části pozemků st. p. č. 404 a p. p. č. 2738/1 v k. ú. Ostrov nad  
 Ohří paní Penteové 
5b) RM navrhuje ZM schválit prodej části p. p. č. 2738/1 o výměře cca 0,3 m2 a částí st. p. č. 404  
o výměře 28,5 m2, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, paní Stanislavě Penteové, Karlovarská 198, 363 01 
Ostrov, za cenu stanovenou znaleckým posudkem plus veškeré náklady spojené s prodejem. 
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Usn. RM č. 480/12                Směna části p. p. č. 157 za část st. p. č. 158, vše v k. ú. Hluboký 
5c) RM navrhuje ZM schválit směnu části p. p. č. 157 o výměře cca 340 m2 v k. ú. Hluboký, 
z majetku Města Ostrov, za část st. p. č. 158 o výměře cca 6 m2 v k. ú. Hluboký, z vlastnictví paní 
Libuše Bekrové, Spartakiádní 1970, 356 01 Sokolov, se vzájemným vyrovnáním cen pozemků dle 
znaleckého posudku s tím, že náklady spojené se směnou ponesou strany stejným dílem. 
 
 
Usn. RM č. 481/12  Veřejná zakázka " Správa a provoz veřejného pohřebiště města  
 Ostrov" - výběr mandatáře 
6. RM vylučuje ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Správa a provoz veřejného pohřebiště města 
Ostrov“ firmu: František Živný, Tylova 758/7, 363 01 Ostrov, IČ: 61795003, pro nesplnění 
náležitostí nabídky dle §71 odst.9 zákona o veřejných zakázkách.   
 
Usn. RM č. 482/12 
6. RM vylučuje ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Správa a provoz veřejného pohřebiště města 
Ostrov“ firmu: Julius  Koky, Tylova 759, 363 01  Ostrov, IČ: 66366160, pro nesplnění zákonných 
požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.  
 
Usn. RM č. 483/12 
6. RM vylučuje ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Správa a provoz veřejného pohřebiště města 
Ostrov“ firmu: Jiří  Pavlík, Žižkova 121, 363 01  Ostrov, IČ: 10344012, pro nesplnění zákonných 
požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.  
 
Usn. RM č. 484/12 
6. RM vylučuje ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Správa a provoz veřejného pohřebiště města 
Ostrov“ firmu: Radek Filek, Hluboký 33, 363 01  Ostrov, IČ: 87178699, pro nesplnění zákonných 
požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.   
 
Usn. RM č. 485/12 
6. RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky „Správa a provoz veřejného pohřebiště města Ostrov“ 
firmu: Ctirad  Fencl, Na kopci 1235, 363 01 Ostrov, IČ: 73756598 za nabídkovou cenu 1,199.520,- 
Kč na období čtyř let od 1.1.2013 do 31.12.2016.  
 
Usn. RM č. 486/12  Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací města za  
 plnění mimořádných pracovních činností v 1. pololetí 2012 
7. RM schvaluje odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací města za plnění 
mimořádných pracovních činností v prvním pololetí roku 2012 dle předloženého návrhu se změnou 
uvedenou v zápise. 
 
Usn. RM č. 487/12  Žádost Základní umělecké školy Ostrov o souhlas se změnou  
 investičního plánu na r. 2012  
8. RM souhlasí se změnou investičního plánu Základní umělecké školy Ostrov,  Masarykova 717, 
okres Karlovy Vary  pro rok 2012 a schvaluje nákup nové pece na vypalování keramiky. 
 
Usn. RM č. 488/12         Žádost Městské knihovny Ostrov o souhlas s čerpáním z rezervního fondu  
9. RM dává Městské knihovně Ostrov, příspěvkové organizaci souhlas k čerpání z rezervního fondu  
ve výši max. 100.000,-- Kč k dalšímu rozvoji své činnosti. 
 
Usn. RM č. 489/12   Informace o kontrolách plnění podmínek finančních podpor  
 poskytovaných městem  
10. RM bere na vědomí informaci o výsledku kontroly přidělených dotací na podporu bydlení za 
období 1999-2011. 
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Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu  
Usn. RM č. 490/12  Rozpočtové opatření č. 61/2012 – OF – výdaje na odvod vratitelného  
 přeplatku z místního poplatku za VHP z roku 2011 
11a) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 61/2012: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 45 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje  
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru finančního o 45 tis. Kč na odvod 
vratitelného přeplatku z místního poplatku za výherní hrací přístroje. 
 
Usn. RM č. 491/12  Rozpočtové opatření č. 62/2012 – OKSVS – přesun finančních  
 prostředků v rámci projektu Síť – dialog generací 2011 – 2013  
 na překlady 
11b) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 62/2012.  
Zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy  
ve výši 12 tis. Kč u projektu Síť – dialog generací na ostatní osobní výdaje - překlady a snižují  
se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012  u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 12 tis. Kč  
u projektu Síť – dialog generací na tlumočnické služby. 
 
Usn. RM č. 492/12  Rozpočtové opatření č. 63/2012 – OMS – výdaje na odstranění škod  
 v MŠ Masarykova z pojistné události 
11c) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 63/2012: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 19.350,00 Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy ve výši 
19.350,00 Kč na odstranění škod v MŠ Masarykova z pojistné události. 
 
Usn. RM č. 493/12  Rozpočtové opatření č. 64/2012 – OI – přesun finančních prostředků  
 v rámci akce MDDM Manětín na nákup zařizovacích předmětů 
11d) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 64/2012.  
Zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic ve výši 300 tis. Kč na nákup 
zařizovacích předmětů do 6-ti chatek v letním táboře Manětín a snižují se výdaje v rozpočtu města 
pro rok 2012  u odboru investic o 300 tis. Kč na výstavbu 6-ti chatek v Manětíně 2. etapa.  
 
 
Usn. RM č. 494/12  Rozpočtové opatření č. 65/2012 – OI – přesun finančních prostředků  
 na koupaliště, Manětín, veřejné WC na Starém náměstí a Paláce princů 
11e) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 65/2012.  
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 1.840 tis. Kč na cyklostezku 
Ostrov – Jáchymov – 2. etapa – prostředky EU,  
snižují se výdaje o 111 tis. Kč na cyklostezku Ostrov – Jáchymov – 2. etapa – prostředky CZ, 
snižují se výdaje o 230 tis. Kč na cyklostezku Ostrov – Jáchymov – 2. etapa – prostředky města,  
snižují se výdaje o 30 tis. Kč na Historický Ostrov II – zabezpečení knihovního fondu – využití 
Paláce princů na Městskou knihovnu – mimo dotaci, 
snižují se výdaje o 60 tis. Kč na přebudování zámku na MÚ, 
zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012  u odboru investic o 1.140 tis. Kč na revitalizaci 
městského koupaliště na sportovně rekreační areál, 
zvyšují se výdaje o 341 tis. Kč na opravy na koupališti, 
zvyšují se výdaje o 300 tis. Kč na vybudování veřejného WC na Starém náměstí, 
zvyšují se výdaje o 400 tis. Kč na vybudování 6-ti chatek v letním táboře v Manětíně,¨ 
a zvyšují se výdaje o 90 tis. Kč Historický Ostrov II – realizace – využití Paláce princů na Městskou 
knihovnu – mimo dotaci. 
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Usn. RM č. 495/12  Rozpočtové opatření č. 66/2012 – OKSVS – účelový neinvestiční  
 příspěvek z KÚKK pro Základní školu JVM a Mateřskou školu Ostrov 
11f) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 66/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 449.463,07 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 449.463,07 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. 496/12 Rozpočtové opatření č. 67/2012 – OMS – přesun finančních  
 prostředků na kontroly elektronických zabezpečovacích systémů ve  
 školních jídelnách 
11g) RM  schvaluje rozpočtové opatření č. 67/2012.  
Zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 20 tis. Kč na 
kontroly elektronických zabezpečovacích systémů ve školních jídelnách a snižují se výdaje 
v rozpočtu města pro rok 2012  u odboru majetkové správy o 20 tis. Kč na opravy a údržbu v MěK 
Ostrov. 
 
Usn. RM č. 497/12                     Odpis nevymahatelných pohledávek, prominutí poplatku z prodlení  
12a) RM schvaluje odpis pohledávky ve výši 1.389,- Kč týkající se pana Milana Ságla, naposledy 
bytem Ostrov, Hlavní tř. 1366/41 pro nevymahatelnost.  
 
Usn. RM č. 498/12 
12b) RM schvaluje odpis pohledávky ve výši 2.657,- Kč týkající se pana Jaroslava Hoffmana 
naposledy bytem Ostrov, Jáchymovská 1377/14 pro nevymahatelnost. 
 
Usn. RM č. 499/12 
12c) RM neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 14.428,- Kč paní Marii Štirbové, bytem 
Ostrov  Jáchymovská 1377/26-27. 
 
Usn. RM č. 500/12          Strategický plán rozvoje města Ostrova - plnění a aktualizace (2. čtení)  
13. RM doporučuje ZM schválit vyhodnocení plnění projektů Strategického plánu rozvoje města 
Ostrova k 31.12.2011 dle předloženého návrhu a doporučuje souhlasit s předloženou aktualizací 
Strategického plánu rozvoje města Ostrova dle předloženého návrhu pro roky 2012 a následující. 
 
 
Usn. RM č. 501/12  Návrh na schválení  pořízení změny Regulačního plánu části města  
 Ostrov, Jáchymovská ul. - vlečka z podnětu fyzických osob  
14. RM nedoporučuje ZM souhlasit se zahájením pořízení změny Regulačního plánu části města 
Ostrov,  Jáchymovská ul. – vlečka, týkající se podlažnosti rodinných domů v ul. Zahradní, Ostrov. 
 
Usn. RM č. 502/12 
14. RM ukládá odboru RÚP předložit materiál týkající se nesouhlasu s pořízením změny 
Regulačního plánu části města Ostrov,  Jáchymovská ul. – vlečka zastupitelstvu města. 
 
Usn. RM č. 503/12  Projekt „Od zámku k zámku" – Schwarzenberg a Ostrov  na Stříbrné  
 stezce - schválení podání žádosti o dotaci  
15. RM doporučuje ZM schválit účast města Ostrov v projektu „Od zámku k zámku“ – 
Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce, který je připravován v rámci programu  
Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem 
Sasko 2007-2013. 
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Usn. RM č. 504/12 
15. RM doporučuje ZM schválit projekt „Od zámku k zámku“ – Schwarzenberg a Ostrov na 
Stříbrné stezce s předpokládanou výší výdajů € 412.630,-- pro Město Ostrov ve smyslu 
předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 505/12 
15. RM doporučuje ZM schválit, že Leadpartnerem projektu „Od zámku k zámku“ – 
Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce, který je připravován v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na 
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013, 
bude německé město Schwarzenberg. 
 
Usn. RM č. 506/12 
15. RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o spolupráci mezi Leadpartnerem městem Schwarzenberg 
a projektovým partnerem městem Ostrov v projektu „Od zámku k zámku“ – Schwarzenberg  
a Ostrov na Stříbrné stezce. 
 
Usn. RM č. 507/12 
15. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Od zámku k zámku“ – 
Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce do operačního programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu 
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. 
 
Usn. RM č. 508/12 
15. RM doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu „Od zámku k zámku“ – 
Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce, který v celkové výši předpokládaných nákladů 
nepřesáhne pro město Ostrov € 412.630,--. Výše spolufinancování vlastního podílu města Ostrov 
bude 10 % z celkových způsobilých nákladů projektu, což činí € 41.263,--. RM doporučuje ZM 
schválit zajištění financování všech nezpůsobilých nákladů tohoto projektu nutných k jeho úspěšné 
realizaci. 
 
Usn. RM č. 509/12 
15. RM doporučuje ZM schválit zařazení realizace projektu „Od zámku k zámku“ – Schwarzenberg 
a Ostrov na Stříbrné stezce do rozpočtu města Ostrov na roky 2013 a 2014.  
 
Usn. RM č. 510/12 
15. RM doporučuje ZM schválit předfinancování celkových způsobilých nákladů projektu „Od 
zámku k zámku“ – Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce v rozpočtu města Ostrov ve dvou po 
sobě následujících kalendářních čtvrtletích, ve kterých budou nejvyšší výdaje projektu, konkrétně ve 
IV. čtvrtletí r. 2013 a I. čtvrtletí roku 2014 ve výši, která by neměla překročit částku € 218.580,--. 
 
Usn. RM č. 511/12 
15. RM doporučuje ZM schválit finanční a věcnou udržitelnost výstupů projektu „Od zámku 
k zámku“ – Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce pro dobu 5 let od ukončení projektu. 
 
Usn. RM č. 512/12 
15. RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem všech potřebných souvisejících dokumentů 
nezbytných pro podání žádosti o dotaci na projekt „Od zámku k zámku“ –  Schwarzenberg a Ostrov 
na Stříbrné stezce do programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou  
a Svobodným státem Sasko 2007-2013. 
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Usn. RM č. 513/12 
15. RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Od zámku k zámku“ –  
Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce pro podání žádostí o dotaci a zajistit finanční prostředky 
v rozpočtu města na realizaci projektu v případě získání dotace na tento projekt. 
 
Usn. RM č. 514/12                                        Program 5. řádného zasedání ZM 
16. RM schvaluje program 5. řádného zasedání ZM konaného dne 27. 6. 2012. 
Program:     

1. Kontrola plnění usnesení ZM  
2. Rozpočtová opatření 
3. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Ostrov  
4. Odpověď na Petici reagující na kácení stromů v Lipové ulici a nevhodný způsob provedení 

ořezů stromů v rámci údržby městské zeleně  
5. Odpověď na Petici za zkrácení veřejné zeleně u obchodního domu na náměstí Míru 

v Ostrově 
6. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 (OZV č. 3/2012), o stanovení části společného 

školského obvodu základní školy 
7. Strategický plán rozvoje města Ostrova - plnění a aktualizace (2. čtení)  
8. Návrh na schválení  pořízení změny Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. 

- vlečka z podnětu fyzických osob  
9. Projekt „Od zámku k zámku" – Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce - schválení 

podání žádosti o dotaci  
10. Prodeje  

a) Směna části p. p. č. 169 za části p. p. č. 167 a 168 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Převod p. p. č. 896/31, 896/32, 896/33, 896/35, 896/37 a 896/38 vše v k. ú. Ostrov nad 
Ohří a stavebních objektů vybudovaných v rámci výstavby hypermarketu TESCO Ostrov do 
vlastnictví Města Ostrov 
c) Bezúplatný převod pozemků ŘSD ČR pod silnicí I/13 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
d) Nákup části p. p. č. 70/2 o výměře 155 m2 v k. ú. Hluboký 
e) Bezúplatný převod komunikace v k. ú. Hluboký 

11. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu 
 

Informace starosty 
          Žádost Domu kultury Ostrov o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy 
17a) bod stažen z programu  
 
Usn. RM č. 515/12  Žádost Městské knihovny Ostrov o souhlas s uzavřením smlouvy  
 o napojení na centrální pult HZS 
17b) RM souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o provozu zařízení dálkového přenosu  
a připojení k pultu centrální ochrany na Hasičském záchranném sboru Karlovarského kraje  
a zajištění komplexního záručního a pozáručního servisu mezi Městskou knihovnou Ostrov, 
příspěvkovou organizací a firmou AEC NOVÁK spol. s r.o., Beethovenova 216/28, 400 01 Ústí nad 
Labem. 

Zprávy z komisí 
18. – bez usnesení.  
 
 
 
 
 

Bc. Pavel Čekan              Milan Matějka 
             starosta města                           místostarosta  


