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Město Ostrov  
Usnesení 

z  26. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 27. listopadu 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, RNDr. František Wohlmuth 
Omluven:       Ing. Václav Brodec 
Tajemnice:  Ing. Jana Punčochářová   
Zapsala:          Jana Škutová 
  
Program: 

1. Kontrola plnění usnesení RM 
2. Schválení návrhu výzvy a zadávací dokumentace pro výběrové řízení na uzavření smlouvy 

ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci projektu „Revitalizace VKP Borecká 
alej“  

3. Návrh rozpočtu města na rok 2013 (3.čtení)  
4. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu  
5. Řešení pohledávek (stav k 31.10.2012)  
6. Pronájmy  

a) Výpůjčka části stavby přístřešku na st. p. č. 108 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Dohoda o ukončení pronájmu nebytového prostoru na č. p. 1029-1030, ulice Lidická  
c) Výpověď Nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru na č. p. 1100  
d) Pronájem st. p. č. 1850 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
e) Pronájem pozemku p. p. č. 2768 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
f) Pronájem části pozemku p. p. č. 1141/1 v k. ú. Velichov 
g) Pronájem části pozemku p. p. č. 629 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
h) Výpovědi Nájemních smluv na pronájmy pozemků z důvodu neplacení nájemného 
i) Snížení pronajaté plochy firmě W&P, reklamní agentura, spol. s r.o. za účelem 

umístění reklamního zařízení 
7. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací města za plnění mimořádných 

pracovních činností ve 2. pololetí 2012  
8. Souhlas s přijetím daru pro mateřské školy  
9. Žádost MDDM o souhlas se změnou v údajích ve školském rejstříku 
10. Převod majetku města do správy MDDM  
11. Informace starosty 
12. Zprávy z komisí 

 
  
Usn. RM č. 897/12            Kontrola plnění usnesení RM 
1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2011 
pod č. 208/11, 342/11 a z roku 2012 pod č. 630/12, 763/12, 768/12, 778/12, 786/12, 795/12, 796/12, 
798/12, 833/12, 847/12 až 850/12, 852/12, 854/12 až 864/12, 866/12 až 869/12, 871/12, 873/12, 
876/12, 882/12, 886/12 až 891/12, 893/12 a 895/12. 
   
   
Usn. RM č. 898/12  Schválení návrhu výzvy a zadávací dokumentace pro výběrové řízení na 

uzavření smlouvy ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci 
projektu „Revitalizace VKP Borecká alej 
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2. RM schvaluje  návrh výzvy a zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na uzavření smlouvy ve 
věci veřejné zakázky malého rozsahu  na realizaci projektu „Revitalizace VKP Borecká alej“, ve 
smyslu předloženého návrhu se změnami uvedenými v zápise. 
 
 
Usn. RM č. 899/12                  Návrh rozpočtu města na rok 2013 
3. RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města na rok 2013, kde celkové navrhované  příjmy  
města  včetně převodů finančních prostředků z jednotlivých fondů města do rozpočtu činí   
350 848 tis. Kč  a celkové výdaje města 350 848 tis. Kč.  
 
Usn. RM č. 900/12 
3. RM ukládá tajemnici MěÚ zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu města na rok 2013 vhodným 
způsobem nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města podle ustanovení 
§ 11 odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
             Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
Usn. RM č. 901/12   Rozpočtové opatření č. 159/2012 – OŽP - zařazení neinvestiční 

účelové dotace z Ministerstva zemědělství na výsadbu minimálního 
podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí 2012 

4a) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 159/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 71.200,00 Kč z účelové neinvestiční dotace 
z Ministerstva zemědělství na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za  
I. pololetí 2012 pod účelovým znakem 29004 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 ve 
výši 71.200,00 Kč na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin pod 
účelovým znakem 29004. 
 
Usn. RM č. 902/12  Přesun v rozpisu rozpočtu č. 14/2012 – OMS – přesun finančních 

prostředků na technický dozor při opravách mostů 
4b) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 14/2012: 
Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 25,5 tis. Kč na 
opravu mostu přes Bystřici a zařazení výdajů do rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru 
majetkové správy ve výši 25,5 tis. Kč na technický dozor při opravě mostu přes Bystřici. 
 
Usn. RM č. 903/12   Rozpočtové opatření č. 160/2012 – OMS – zúčtovatelné služby a 

přesun prostředků na drobné opravy v bytových domech 
4c) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 160/2012: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy ve výši 45 tis. Kč za 
úklid bytových domů, snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy  
o 70 tis. Kč na odpočty TUV, IRTN a servisní práce a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 
2012 u odboru majetkové správy o 115 tis. Kč na drobné opravy v bytových domech.  
 
Usn. RM č. 904/12  Rozpočtové opatření č. 161/2012 – OŽP - zařazení neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva životního prostředí na náklady v rámci Programu péče o 
krajinu 

4d) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 161/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 90.773,00 Kč z účelové neinvestiční dotace 
z Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu  pod účelovým znakem 15091  
a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 90.773,00 Kč na základní údržbu 
chráněných územní a památných stromů pod účelovým znakem 15091. 
 
Usn. RM č. 905/12   Přesun v rozpisu rozpočtu č. 15/2012 – OMS – přesun finančních 

prostředků na opravu střechy v MŠ Halasova 
4e) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 15/2012: 
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Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 40 tis. Kč na 
opravu střechy na přístavbách v MŠ Palackého a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 
2012 u odboru majetkové správy o 40 tis. Kč na opravu střechy v MŠ Halasova. 
 
Usn. RM č. 906/12   Přesun v rozpisu rozpočtu č. 16/2012 – OKSVS – přesun finančních 

prostředků na registrační skříně 
4f) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 16/2012: 
Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy  
o 50 tis. Kč na nákup vícepolicových regálů a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 
u odboru kanceláře starosty a vnitřní  správy o 50 tis. Kč na nákup registračních skříní. 
 
Usn. RM č. 907/12   Přesun v rozpisu rozpočtu č. 17/2012 – OMS – přesun finančních 

prostředků na úklid veřejných WC na Starém městě 
4g) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 17/2012: 
Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 24 tis. Kč na 
správu a údržbu kašen a zařazení výdajů do rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru 
majetkové správy ve výši 24 tis. Kč na úklid veřejných WC na Starém městě. 
 
Usn. RM č. 908/12  Rozpočtové opatření č. 162/2012 – OKSVS – přesun finančních 

prostředků na úhradu nákladů řízení dle rozsudku 
4h) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 162/2012: 
Zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy ve 
výši 27.520,00 Kč na úhradu nákladů řízení dle rozsudku a snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 
2012 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 27.520,00 Kč na odvod za neplnění povinnosti 
zaměstnávat zdravotně postižené. 
 
Usn. RM č. 909/12   Rozpočtové opatření č. 163/2012 – OKSVS – přesun finančních 

prostředků na platy zaměstnanců 
4i) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 163/2012: 
Zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy  
o 190 tis. Kč na platy zaměstnanců a snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru 
kanceláře starosty a vnitřní správy o 190 tis. Kč na odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat 
zdravotně postižené. 
 
Usn. RM č. 910/12   Rozpočtové opatření č. 164/2012 – OMS – přesun finančních 

prostředků na technický a stavební dozor při opravách v MŠ a ZŠ 
4j) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 164/2012: 
Zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy ve výši 26,4 tis. Kč na 
technický a stavební dozor při opravách v mateřských a základních školách a snížení výdajů  
v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 26,4 tis. Kč na opravy střech 
v mateřských a základních školách. 
 
Usn. RM č. 911/12  Rozpočtové opatření č. 165/2012 – OI – přesun finančních prostředků na 

projektovou dokumentaci na stavbu hřiště pro plážový volejbal na koupališti 
4k) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 165/2012: 
Zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic ve výši 50 tis. Kč na projektovou 
dokumentaci stavby hřiště pro plážový volejbal na koupališti a snížení výdajů v rozpočtu města pro 
rok 2012 u odboru investic o 50 tis. Kč na přípravu projektů regenerace městského prostoru. 
 
Usn. RM č. 912/12 Rozpočtové opatření č. 166/2012 – ORÚP – přesun finančních 

prostředků na právní služby  
4l) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 166/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 o 78 tis. Kč u odboru rozvoje a územního 
plánování na řádku příprava projektu Regenerace městského prostoru a zvyšují se výdaje v rozpočtu 
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města pro rok 2012 o 78 tis. Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy na poradenské a právní 
služby. 
 
Usn. RM č. 913/12  Rozpočtové opatření č. 167/2012 – OI – přesun finančních prostředků 

na teplo, vodu a el. energii na zámku  
4m) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 167/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 o 556 tis. Kč u odboru investic na přebudování 
zámku na MěÚ a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 556 tis. Kč u odboru 
kanceláře starosty a vnitřní správy na financování služeb spojených s provozováním objektu zámku 
od převzetí od SPŠ Ostrov po předání zhotoviteli rekonstrukce. 
 
Usn. RM č. 914/12  Rozpočtové opatření č. 168/2012 – OI – přesun finančních prostředků 

na Palác princů – opravy a udržování 
4n) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 168/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 4 tis. Kč na řádku Historický 
Ostrov II – realizace – využití Paláce princů na Městskou knihovnu – mimo dotaci a zvyšují se 
výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 4 tis. Kč na řádku Historický Ostrov II –   
- opravy a udržování – využití Paláce princů na Městskou knihovnu – mimo dotaci.  
                 
Usn. RM č. 915/12   Přesun v rozpisu rozpočtu č. 18/2012 – MP – přesun finančních 

prostředků na obnovu výstroje a mzdové prostředky 
4o) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 18/2012: 
Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u městské policie o 5 tis. Kč na nákup 
střeliva, snížení výdajů o 80 tis. Kč na náhradu platu v době nemoci, zvýšení výdajů  v rozpisu 
rozpočtu města pro rok 2012 u městské policie o 5 tis. Kč na obnovu obnošené výstroje a zvýšení 
výdajů o 80 tis. Kč na mzdové prostředky strážníků. 
 
Usn. RM č. 916/12  Přesun v rozpisu rozpočtu č. 19/2012 – OKSVS – přesun finančních 

prostředků mezi řádky v sociálním fondu 
4p) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 19/2012: 
Zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy 
o 99 tis. Kč na řádku příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění, snížení výdajů v rozpisu 
rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy  o 32 tis. Kč na řádku opravy a udržování 
rekreačního zařízení Merenus, snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 u odboru 
kanceláře starosty a vnitřní správy o 28 tis. Kč na nákup drobného dlouhodobého majetku do 
rekreačního zařízení Merenus, snížení výdajů  o 19 tis. Kč na nákup materiálu pro úklid a údržbu 
rekreačního zařízení Merenus a snížení výdajů o 20 tis. Kč na poskytnutí jednorázové finanční 
výpomoci k překlenutí tíživé sociální situace.  
 
Usn. RM č. 917/12  Rozpočtové opatření č. 169/2012 – OI – přesun finančních prostředků 

na parkoviště v ulici U Nemocnice 
4q) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 169/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 550 tis. Kč na rekonstrukci 
objektu čp. 1202 U Nemocnice, snižují se výdaje o 260 tis. Kč na přípravu projektů regenerace 
městského prostoru a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 810 tis. 
Kč na parkoviště v ulici U Nemocnice.  
 
Usn. RM č. 918/12   Rozpočtové opatření č. 170/2012 – ORÚP – přesun finančních 

prostředků na správní poplatky na posečkání odvodu za Historický 
Ostrov II. z platebního výměru 

4r) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 170/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru rozvoje a územního plánování o 5 tis. Kč 
na architektonické a urbanistické studie a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012  
u odboru rozvoje a územního plánování ve výši 5 tis. Kč na správní poplatky.  
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Usn. RM č. 919/12  Rozpočtové opatření č. 171/2012 – OMS – přesun finančních prostředků na 
projektovou dokumentaci na Starou radnici 

4s) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 171/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 30 tis. Kč na opravy  
a údržbu Staré radnice a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové 
správy ve výši 30 tis. Kč na projektovou dokumentace na rozvod topení a nová okna na Staré 
radnici.  
 
Usn. RM č. 920/12   Rozpočtové opatření č. 172/2012 – OMS – přesun finančních 

prostředků na pěstební opatření a nové výsadby v zámeckém parku 
4t) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 172/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 109 tis. Kč na opravu 
střechy na přístavbách v MŠ Palackého a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru 
majetkové správy o 109 tis. Kč u projektu Zámecký park Ostrov – pěstební opatření a nové 
výsadby.  
 
Usn. RM č. 921/12   Rozpočtové opatření č. 173/2012 – OMS – přesun finančních 

prostředků na dosadby ve městě 
4u) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 173/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 60 tis. Kč na opravu 
střechy na přístavbách v MŠ Palackého a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru 
majetkové správy o 60 tis. Kč na dosadby ve městě.  
 
Usn. RM č. 922/12   Rozpočtové opatření č. 174/2012 – OKSVS – přesun finančních 

prostředků na nákup fotoaparátu pro Městskou knihovnu Ostrov 
4v) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 174/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy  
o 10 tis. Kč na oprávku schváleného nákupu v MDDM a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro 
rok 2012 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy ve výši 10 tis. Kč na nákup fotoaparátu pro 
Městskou knihovnu.  
 
Usn. RM č. 923/12  Rozpočtové opatření č. 175/2012 – OŽP – účelová neinvestiční dotace 

z Ministerstva životního prostředí na akci „Údržba VKP Popovské pastviny“ 
a „Péče o registrovaný VKP Louka pod Nebesy“ 

4w) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 175/2012: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru životního prostředí o 55.599,12 Kč 
z účelové neinvestiční dotace z Ministerstva životního prostředí z programu Podpora obnovy 
přirozených funkcí krajiny pod účelovým znakem 15002 a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 
2012 u odboru životního prostředí o 55.599,12 Kč na akci revitalizace VKP Mokřad pod Pekelskou 
skalou VKP pod účelovým znakem 15002. 
 
Usn. RM č. 924/12  Rozpočtové opatření č. 176/2012 – OŽP – účelová investiční dotace 

z Ministerstva zemědělství na zpracování lesních hospodářských osnov 
4x) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 176/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru životního prostředí ve výši 84.964,00 Kč 
z účelové investiční dotace z Ministerstva zemědělství na zpracování lesních hospodářských osnov 
pod účelovým znakem 29516 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru životního 
prostředí ve výši 84.964,00 Kč na zpracování lesních hospodářských osnov podle § 26 odst. 2, 
lesního zákona  pod účelovým znakem 29516. 
 
 
                     Řešení pohledávek (stav k 31.10.2012) 
5. – bez usnesení 
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                         Pronájmy 
Usn. RM č. 925/12            Výpůjčka části stavby přístřešku na st. p. č. 108 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
6a) RM schvaluje výpůjčku části stavby přístřešku v objektu na st.p.č. 108 v k.ú. Ostrov nad Ohří za 
účelem umístění nádoby na ukládání komunálního odpadu o výměře cca 2 m2 pro vlastníky domu 
čp. 3 na Starém náměstí v Ostrově, p. Josefa Bouzka a pí Jaroslavu Bohuslavovou.  
 
Usn. RM č. 926/12   Dohoda o ukončení pronájmu nebytového prostoru na č. p. 1029-1030,  

ulice Lidická  
6b) RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy, reg.č. 200-02-06-27 ze dne 1. 7. 2002, týkající se 
pronájmu nebytového prostoru na č.p. 1029-1030, na st.p.č. 777/1 a 777/2, uzavřenou s paní Věrou 
Baxovou, IČ: 670 90 915, bytem Květnová 42, 363 01 Ostrov, a to dohodou ke dni 31. 12. 2012.  
 
Usn. RM č. 927/12     Výpověď Nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru na č. p. 1100  
6c) RM schvaluje výpověď Nájemní smlouvy reg. č. 167-02-06-24 ze dne 8. 4. 1991, týkající se 
nebytového prostoru na č.p. 1100, Ostrov, ulice Krušnohorská, nájemci paní Ireně Siřínkové. 
 
Usn. RM č. 928/12        Pronájem st. p. č. 1850 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
6d) RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy reg.č. 281-99-11-16 ze dne 10. 11. 1999, s panem 
Ladislavem Šmaiclem, Kfely 61, 363 01 Ostrov, dohodou ke dni 31. 12. 2012. 
 
Usn. RM č. 929/12    Pronájem pozemku p. p. č. 2768 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
6e) RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 2768 o výměře cca 862 m2 v k.ú. 
Ostrov nad Ohří, se společností PAPOS v.o.s, Mořičovská 251, 363 01 Ostrov, za nájemné ve výši 
3,56 Kč/m2/rok.  
 
Usn. RM č. 930/12     Pronájem části pozemku p. p. č. 1141/1 v k. ú. Velichov 
6f) RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.p.č. 1141/1 v k.ú. 
Velichov, o výměře 20 m2, s panem Jaroslavem Richterem, Tovární 727, 357 35 Chodov, za 
nájemné ve výši 2,37 Kč/m2/rok, za účelem zahrádkářského využití.  
 
Usn. RM č. 931/12         Pronájem části pozemku p. p. č. 629 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
6g) RM schvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě reg.č. 194-09-08-11 ze dne 10. 8. 2009 na 
pronájem části pozemku p.p.č. 629 v k.ú. Ostrov nad Ohří, o výměře 525 m2, uzavřené s panem 
Dobroslavem Šírem, kterým dojde k rozšíření smluvní strany na straně nájemce o paní Janu 
Mácovou, Masarykova 1144/3, 363 01 Ostrov. 
 

     Výpovědi Nájemních smluv na pronájmy pozemků  z důvodu  
neplacení nájemného 

Usn. RM č. 932/12 
6h) RM schvaluje výpověď Nájemní smlouvy reg. č. 101-11-04-22 ze dne 16. 5. 2011, na pronájem 
části p.p.č. 46/6 o výměře cca 209 m2 v k.ú. Květnová, s paní Kristýnou Kubínovou, bytem 
Květnová 12, 363 01 Ostrov. 
 
Usn. RM č. 933/12 
6h) RM schvaluje výpověď Nájemní smlouvy reg. č. 36-03-02-11 ze dne 30. 10. 2002, na pronájem 
části p.p.č. 2089/5 o výměře 12 m2 v k.ú. Ostrov nad Ohří, s panem Miroslavem Demeterem, bytem 
Nádražní 283, 363 01 Ostrov. 
 
Usn. RM č. 934/12 
6h) RM schvaluje výpověď Nájemní smlouvy reg. č. 199-08-08-11 ze dne 31. 7. 2008, na pronájem 
části p.p.č. 2908 o výměře 45 m2 v k.ú. Ostrov nad Ohří, s panem Františkem Hoisem, bytem 
Nádražní 283, 363 01 Ostrov.  
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Usn. RM č. 935/12 
6h) RM schvaluje výpověď Nájemní smlouvy reg. č. 280-03-10-10 ze dne 6. 10. 2003, na pronájem 
části p.p.č. 10 o výměře 350 m2 v k.ú. Hluboký, s panem Michalem Guregou, bytem Hluboký 2,  
363 01 Ostrov.  
 
Usn. RM č. 936/12 
6h) RM schvaluje výpověď Nájemní smlouvy reg. č. 133-09-06-18 ze dne 17. 6. 2009, na pronájem 
části p.p.č. 224/336 o výměře 26 m2 v k.ú. Ostrov nad Ohří, s paní Věrou Šmídovou, bytem Vítězná 
14, 360 01 Karlovy Vary.  
 
Usn. RM č. 937/12   Snížení pronajaté plochy firmě W&P, reklamní agentura, spol. s r.o. za 

účelem umístění reklamního zařízení 
6i) RM ruší své usnesení č. 764/2012 ze dne 16. 10. 2012. 
 
Usn. RM č. 938/12 
6i) RM schvaluje pronájem části nemovitosti na zdi budovy č.p. 1322 v Ostrově o celkové výměře 
12,24 m², firmě W&P, reklamní agentura spol. s r.o., IČ: 405 26 526, za účelem umístění 1 kusu 
reklamního zařízení za nabídnuté nájemné 1 500,- Kč/m²/rok. 
 
 
 
Usn. RM č. 939/12   Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací města za 

plnění mimořádných pracovních činností ve 2. pololetí 2012 
7. RM schvaluje odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací města za plnění 
mimořádných pracovních úkolů ve 2. pololetí 2012 dle předloženého návrhu se změnou uvedenou  
v zápise. 
 
 
Usn. RM č. 940/12                Souhlas s přijetím daru pro mateřské školy 
8. RM souhlasí s přijetím finančního účelově určeného daru ve výši 20.000,-- Kč, který Mateřské 
škole Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary nabídla firma Ostrovská teplárenská, a.s. na úhradu 
nákladů na tělovýchovné akce pro děti v mateřské škole. 
 
Usn. RM č. 941/12 
8. RM souhlasí s přijetím finančního účelově určeného daru ve výši 20.000,-- Kč, který Mateřské 
škole Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary nabídla firma Ostrovská teplárenská, a.s. na 
úhradu nákladů na tělovýchovné akce pro děti v mateřské škole. 
 
Usn. RM č. 942/12 
8. RM souhlasí s přijetím finančního účelově určeného daru ve výši 20.000,-- Kč, který Mateřské 
škole Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary nabídla firma Ostrovská teplárenská, a.s. na 
úhradu nákladů na tělovýchovné akce pro děti v mateřské škole. 
 
Usn. RM č. 943/12 
8. RM souhlasí s přijetím finančního účelově určeného daru ve výši 20.000,-- Kč, který Základní 
škole Josefa Václava Myslbeka a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary 
nabídla firma Ostrovská teplárenská, a.s. na úhradu nákladů na tělovýchovné akce pro děti 
v mateřské škole. 
 
Usn. RM č. 944/12 
8. RM souhlasí s přijetím finančního účelově určeného daru ve výši 20.000,-- Kč, který Mateřské 
škole Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary nabídla firma Ostrovská teplárenská, a.s. na 
úhradu nákladů na tělovýchovné akce pro děti v mateřské škole. 
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Usn. RM č. 945/12       Žádost MDDM o souhlas se změnou v údajích ve školském rejstříku 
9. RM souhlasí se zápisem změn v údajích do rejstříku škol a školských zařízení, dle § 144 odst. 1 
písm. g) a dle § 149 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které se týká  označení 
míst, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby  Městského domu dětí a mládeže Ostrov, 
Školní 231, okres Karlovy Vary. 
 
 
Usn. RM č. 946/12        Převod majetku města do správy MDDM 
10. RM souhlasí s  bezúplatným převodem zařizovacích předmětů interiérů 6 chatek Letního tábora 
a rekreačního střediska Městského domu dětí a mládeže Ostrov v Manětíně, pořízených 
zřizovatelem v rámci 2. etapy 2. části v celkové hodnotě 292.558,-- Kč vč. DPH, do správy 
Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary.  
 
 
           Informace starosty 
Usn. RM č. 947/12      Termíny jednání RM a zasedání ZM v roce 2013 
11. RM schvaluje termíny jednání RM a zasedání ZM v roce 2013 dle předloženého návrhu. 
 
 
     
   Zprávy z komisí 
12. – bez usnesení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan         Milan Matějka 
 starosta města     místostarosta města  
             


