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Město Ostrov  
Usnesení 

z 4. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 14. února 2012 od 13:00 hod.  

ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov 
 

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

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

1. Kontrola plnění usnesení RM 
2. Schválení závazných ukazatelů a odpisových plánů příspěvkových organizací – OKSVS 
3. Návrh na čestné pojmenování - OKSVS 
4. Mimořádná přidělení bytů - OSVZ 
5. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů - OSVZ 
6. Rozpis rozpočtu města na rok 2012 - OF 
7. Řešení pohledávek (stav k 31.12.2011) - OF 
8. Rozpočtová opatření - OF 
9. Pronájmy - OMS 

a) Zvláštní užívání veřejného prostranství na p. p. č. 500/16 a st. p. č. 799 v k. ú. Ostrov nad 
Ohří – prodej vánočních stromků 
b) Pronájem nebytového prostoru o výměře 77 m2, v areálu č. p. 175, Jáchymovská ul., 
Ostrov  
c) Snížení nájemného v nebytových prostorech na č. p. 700, Ostrov, ulice Nerudova 
d) Dohoda o ukončení pronájmu p. p. č. 2740/1 k. ú. Ostrov nad Ohří 

10. Veřejná zakázka "Správa a provoz městského koupaliště Ostrov" - výběr zhotovitele - OMS 
11. Návrh úpravy ceníku městského pohřebiště Ostrov – OMS 
12. Inflační navýšení mandátní odměny RK IKON spol. s r. o., RK Dagmar Baslová – REBA,  

pro rok 2012 – OMS 
13. Zapojení drobných živnostníků do systému nakládání s komunálními odpady - OMS 
14. Informace starosty 

a) Nákup vozidla pro potřeby úřadu - OKSVS 
b) Jmenování výběrové komise 

15. Zprávy z komisí 
 
 
Usn. RM č. 68/12                                                                              Kontrola plnění usnesení RM 
1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2011 
pod č. 110/11, 111/11, 579/11, 935/11, 965/11, 993/11, 994/11, 997/11, 998/11 a z roku 2012 pod č. 
5/12, 8/12, 14/12, 15/12, 37/12, 39/12 až 43/12, 48/12 až 53/12, 55/12 až 59/12 a 67/12.  
 
  
Usn. RM č. 69/12  Schválení závazných ukazatelů a odpisových plánů příspěvkových  
 organizací  
2. RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací města pro rok 2012 dle předloženého 
návrhu. 
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Usn. RM č. 70/12 
2. RM schvaluje rozpis rozpočtu příspěvkových organizací města na rok 2012 dle předloženého 
návrhu. 
 
Usn. RM č. 71/12 
2. RM ukládá odboru kanceláře starosty písemně sdělit  závazné ukazatele vyplývající ze 
schváleného rozpisu rozpočtu města pro rok 2012 příspěvkovým organizacím města, které jsou 
povinny se jimi řídit.  
 
 
Usn. RM č. 72/12                                        Návrh na čestné pojmenování 
3. RM pověřuje OKSVS korespondencí k získání písemného souhlasu od paní Dagmar Havlové  
k pojmenování oranžerie Městské knihovny Ostrov „Síní Václava Havla“. 
 
 
Usn. RM č. 73/12                                            Mimořádná přidělení bytů  
4. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu č. 22 B o velikosti 1+0 v přístavbě čp. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově manželům Olze a Milanu Giňovým. 
 
Usn. RM č. 74/12 
4. RM  trvá na svém usnesení č. 797/11 ze dne 18. 10. 2011. Nájemní smlouva s p. Sochůrkem 
k bytu na Hlavní tř. čp. 694/14 v Ostrově bude sepsána dle předloženého návrhu odboru SVZ. 
 
 

Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů  
5. – bez usnesení.  
 
 
Usn. RM č. 75/12                                         Rozpis rozpočtu města na rok 2012  
6. RM schvaluje rozpis rozpočtu města na rok 2012 v předloženém znění, kde celkové příjmy města 
včetně převodů finančních prostředků z jednotlivých fondů města do rozpočtu činí 359 895 tis. Kč  
a celkové výdaje města včetně financování činí 359 895 tis. Kč. 
 
Usn. RM č. 76/12 
6. RM ukládá odboru finančnímu zpracovat rozpis rozpočtu na rok 2012 pro jednotlivé odbory MěÚ 
a pro Městskou policii Ostrov, které se pro ně po jejich uložení na počítačové síti MěÚ stávají  
závaznými.  
 
 

Řešení pohledávek (stav k 31.12.2011)  
7. – bez usnesení  
 
 

Rozpočtová opatření  
Usn. RM č. 77/12  Rozpočtové opatření č. 1/2012 – OKSVS – přesun finančních  
 prostředků na příspěvek do Národní sítě zdravých měst  
8a) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 o 1.500,00 Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní 
správy u příspěvku do Euregia Egrensis a zvyšují se výdaje  v rozpočtu města pro rok 2012  
o 1.500,00 Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy u příspěvku do Národní sítě zdravých 
měst.  
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Usn. RM č. 78/12  Rozpočtové opatření č. 2/2012 – OKSVS – přesun finančních  
 prostředků na příspěvek do Sdružení tajemníků městských a obecních  
 úřadů ČR  
8b) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 o 1 tis. Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní 
správy u příspěvku do Euregia Egrensis a zvyšují se výdaje  v rozpočtu města pro rok 2012 o 1 tis. 
Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy u příspěvku do Sdružení tajemníků městských  
a obecních úřadů ČR.  
 
 

Pronájmy  
Usn. RM č. 79/12  Zvláštní užívání veřejného prostranství na p. p. č. 500/16 a st. p. č. 799  
 v k. ú. Ostrov nad Ohří – prodej vánočních stromků 
9a) RM souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství pro dočasný prodej vánočních 
stromků na travnaté části p. p. č. 500/16 a na st. p. č. 779, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, o rozloze 500 
m2, v termínu  od 6. 12. 2012 do 23. 12. 2012, panem Karlem Duškem, Kolová 159, Karlovy Vary, 
IČ 41663101, za poplatek ve výši 21.000,- Kč s tím, že dodávku a spotřebu energií si žadatel zajistí 
a uhradí sám. 
 
Usn. RM č. 80/12  Pronájem nebytového prostoru o výměře 77 m2, v areálu č. p. 175,  
 Jáchymovská ul., Ostrov  
9b) RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v areálu č. p. 175, Ostrov, ul. Jáchymovská,  
o výměře 77 m2, panu Miroslavu Daškovi, Ostrov, Jungmannova 687/4, PSČ 363 01, za nabídnuté 
nájemné ve výši 620,-Kč/m2/rok za účelem provozování klempířské dílny a skladu. 
 
Usn. RM č. 81/12  Snížení nájemného v nebytových prostorech na č. p. 700, Ostrov, ulice  
 Nerudova 
9c) RM schvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě reg. č. 008-93-01-14-2 ze dne 14. 1. 1993 
na pronájem nebytových prostorů na č. p. 700, Ostrov, ulice Nerudova, PSČ 363 01, s paní Jindrou 
Kolkovou, bytem Ostrov, Luční  835/22, PSČ 363 01, IČ: 11612801, kterým dojde ke snížení 
nájemného v tomto nebytovém prostoru o 20%, tj. z 3.541,63 Kč/m2/rok na 2.833,30,- Kč/m2/rok 
v prodejních prostorech a z 2.125.31 Kč/m2/rok na 1.700,25 Kč/m2/rok v ostatních prostorech,  
s účinností od 1. 3. 2012. 
 
Usn. RM č. 82/12                        Dohoda o ukončení pronájmu p. p. č. 2740/1 k. ú. Ostrov nad Ohří 
9d) RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy, reg. č. 103-03-04-10 ze dne 10. 4. 2003 ve znění 
dodatků, týkající se pronájmu pozemku na p. p. č. 2740, k. ú. Ostrov nad Ohří, za účelem umístění 
dvou reklamních zařízení, uzavřenou se společností EUROPLAKAT spol. s r.o., IČ: 40614832, se 
sídlem Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8, a to dohodou ke dni 29. 2. 2012. 
 
 
Usn. RM č. 83/12  Veřejná zakázka "Správa a provoz městského koupaliště Ostrov" –  
 výběr zhotovitele  
10. RM vylučuje ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Správa a provoz městského koupaliště 
v Ostrově“ firmu : M-club spol. s r.o., Pod stadionem, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ: 49099019, pro 
nesplnění kvalifikačních předpokladů.  
 
Usn. RM č. 84/12 
10. RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky „Správa a provoz městského koupaliště v Ostrově“ 
firmu: Daniel Mašek, Lidická 1286, Ostrov za nabídkovou cenu 3,600.000,- Kč na období 
provozních sezon let 2012-2015.  
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Usn. RM č. 85/12 
10. RM ukládá odboru MS zajistit finanční krytí mandátní odměny na „Správu a provoz městského 
koupaliště Ostrov“ dle vítězné nabídky.   
 
 
Usn. RM č. 86/12                               Návrh úpravy ceníku městského pohřebiště Ostrov  
11. RM souhlasí s předloženým návrhem úpravy ceníku městského pohřebiště Ostrov, který se 
doplňuje o položky za propůjčení užívacího práva na místo v nově vybudovaných kolumbáriích 
umožňujících uložení dvou uren.  
 
 
Usn. RM č. 87/12  Inflační navýšení mandátní odměny RK IKON spol. s r. o., RK  
 Dagmar Baslová – REBA,  pro rok 2012  
12. RM schvaluje navýšení mandátní odměny RK IKON spol. s r.o.  a RK Dagmar Baslová – 
REBA pro rok 2012 o dosaženou míru inflace za rok 2011 stanovenou Českým statistickým úřadem 
ve výši 1,9%. 
 
Usn. RM č. 88/12      Zapojení drobných živnostníků do systému nakládání s komunálními  
 odpady  
13. RM souhlasí se zapojením drobných živnostníků, kteří o to projeví zájem do systému nakládání 
s komunálními odpady ve městě Ostrov. 
 

Informace starosty 
Usn. RM č. 89/12                                      Nákup vozidla pro potřeby úřadu  
14a) RM schvaluje  nákup vozidla  dle předložené nabídky  firmy  Auto EDER, s. r. o., Sokolovská 
996/130, 360 05 Karlovy Vary  za nabídkovou cenu  336.000 Kč včetně DPH. 
 
Usn. RM č. 90/12                                      Jmenování výběrové komise  
14b) RM jmenuje komisi pro výběr ředitele Domu kultury Ostrov v tomto složení: Bc. Pavel Čekan, 
Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Mgr. Irena Konývková, Ing. Jitka Samáková, Jan Železný, Ing. 
Jana Punčochářová. 
 
 
 

Zprávy z komisí 
 
15. – bez usnesení.  

 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan             Milan Matějka 

             starosta města                         místostarosta 


