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Město Ostrov 

Usnesení 

z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 25. 4. 2022od 15:00. 

v zastupitelském sále města Ostrov na zámku 

 

  

1 - Kontrola plnění usnesení  

usnesení č. 29/2022 

ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje se sledování usnesení z roku 2021 

pod č. 166/21, 196/21 a z roku 2022 pod č. 2/22 až 9/22, 11/22 až 13/22 a 17/22 až 28/22. 

  

2 - Rozpočtová opatření  

usnesení č. 30/2022 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z9/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 50.000,- Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 50.000,- Kč na pokrytí nákladů na 

aktualizaci projektové dokumentace stavby "Ostrov, Rekonstrukce Lidické ulice". 

  

usnesení č. 31/2022 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z10/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 400.000,- Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 400.000,- Kč na zhotovení 

projektové dokumentace stavby "Ostrov - Památník". 

  

usnesení č. 32/2022 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z11/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 4.516.886,94 Kč převodem z fondu rezerv 

a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 4.516.886,94 Kč na účtu 

"ODPADY". 

  

usnesení č. 33/2022 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z13/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 298.870,- Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 298.870,- Kč na MěK - PD na 

sanaci budovy Palác princů. 

  

usnesení č. 34/2022 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z14/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 1.400.000,- Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 1.400.000,- Kč na ZŠ Májová - 

PD na školní družinu. 

  

usnesení č. 35/2022 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z15/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 3.889.500,- Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 3.889.500,- Kč na Koupaliště - 

rekonstrukce velkého bazénu. 
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usnesení č. 36/2022 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z17/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 2.200.000,- Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 2.200.000,- Kč na Ostrov, Odborů 

- Řešení dopravy v klidu (úsek mezi Hornickou a Studentskou). 

  

usnesení č. 37/2022 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z18/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 969.000,- Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 718.000,- Kč na Generel dopravy, 

zvyšují výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 131.000,- Kč na Generel zeleně a zvyšují výdaje 

v rozpočtu města pro rok 2022 o 120.000,- Kč na Architektonická studie - rozšíření kapacity 

ZUŠ. 

  

usnesení č. 38/2022 

ZM schvaluje rozpočtové opatření Z19/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 1.000.000,- Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje a 

zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 1.000.000,- Kč na Příspěvek z FRR pro 

obyvatele Ukrajiny. Částka 500.000 Kč bude poskytnuta na účet velvyslanectví Ukrajiny a 

zbytek bude ponechán v rozpočtu města na výdaje spojené s pomocí ukrajinským uprchlíkům.  

  

usnesení č. 39/2022 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z20/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 200.000,- Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 200.000,- Kč na Mobiliář - opravy 

a údržba. 

  

usnesení č. 40/2022 

ZM schvaluje rozpočtové opatření Z21/2022: 

Přesun finančních prostředků z FRR na MÚ - na nákup ostatních služeb, servis, PD eGoverment 

v celkové výši 450.000 Kč. 

  

usnesení č. 41/2022 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z 26/2022: Zvyšují se příjmy a výdaje v rozpočtu města 

Ostrov pro rok 2022 o Kč 236 855,-Kč na rekonstrukce bytů pro uprchlíky. 

  

3 - Závěrečný účet města za rok 2021, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka 

k 31. 12. 2021  

usnesení č. 42/2022 

ZM schvaluje v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s celoročním hospodařením města 

Ostrov za rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 

města Ostrov za rok 2021, a to bez výhrad. Celkové příjmy města včetně financování činily 553 

952 tis. Kč a celkové výdaje města činily 426 775 tis. Kč. Hospodaření města za rok 2021 

skončilo se saldem příjmů a výdajů v celkové výši 127 177 tis. Kč. 

  

usnesení č. 43/2022 

ZM schvaluje účetní závěrku města včetně výsledku hospodaření města Ostrov za účetní období 

2021 sestavenou ke dni 31. 12. 2021. 
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usnesení č. 44/2022 

ZM schvaluje převedení přebytku hospodaření ve výši 127 177 tis. Kč za rok 2021 v tomto 

členění: 

l do Fondu sociálního převést 651 tis.  Kč, 

l do Fondu budoucnosti převést 30 000 tis. Kč 

l do Fondu rezerv a rozvoje převést 96 526 tis.  Kč s tím, že 4 000 tis. Kč budou účetně odděleny 

na Nespecifikovanou rezervu na pokrytí nákladů spojených s růstem cen energií pro Město a 

příspěvkové organizace. Dále bylo již zapojeno do rozpočtu roku 2022 celkem 71 715 tis. Kč. 

Z toho bylo zapojeno formou schváleného rozpočtu 44 168 tis. Kč a formou rozpočtových 

opatření celkem 27 547 tis. Kč. 

  

4 - Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby  

usnesení č. 45/2022 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 03/2022- BJ z Programu finanční 

podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2022 ve výši 150 000 Kč s panem 

xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx v předloženém znění. 

  

usnesení č. 46/2022 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 04/2022- POZ z Programu finanční 

podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2022 ve výši 150 000 Kč s 

panemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v předloženém znění. 

  

usnesení č. 47/2022 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 05/2022- RD z Programu finanční 

podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2022 ve výši 150 000 Kč s panem 

xxxxxxxxxxxxxxxxv předloženém znění. 

  

usnesení č. 48/2022 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 06/2022- RD z Programu finanční 

podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2022 ve výši 150 000 Kč s panem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx v předloženém znění. 

  

usnesení č. 49/2022 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 07/2022- RD z Programu finanční 

podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2022 ve výši 150 000 Kč s panem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v předloženém znění. 

  

5 - Prodej pozemku p. č. 1555/2 a p.č. 1563/2 v k.ú. Ostrov nad Ohří  

usnesení č. 50/2022 

ZM neschvaluje prodej pozemku p. č. 1555/2 a p.č. 1563/2 v k.ú. Ostrov nad Ohří paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov. 

  

6 - Prodej pozemku p. č. 23/1 a p.č. 313 v k.ú. Vykmanov u Ostrova  

usnesení č. 51/2022 

ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 23/1 a p.č. 313, vše v k.ú. Vykmanov u Ostrova p. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov. 

  

8 - Prodej pozemku p. č. 50/2, k. ú. Květnová  

usnesení č. 52/2022 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 50/2 o výměře 790 m2 v k. ú. Květnová, do SJM manželům 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



  4/7 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu obvyklou dle Znaleckého posudku č. 3717-

6/2022 ve výši 253 000 Kč, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. 

Veškeré náklady s převodem uhradí kupující. 

  

9 - Uzavření Smlouvy o změně podmínek realizace cyklostezky mezi společností Panattoni 

Czech Republic Development s.r.o. a městem Ostrov  

usnesení č. 53/2022 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o změně podmínek realizace cyklostezky mezi společností 

Panattoni Czech Republic Development s.r.o., IČO: 281 90 882, se sídlem V celnici 1034/6, 

Nové Město, 110 00 Praha 1 a městem Ostrov, IČO: 00254843, se sídlem Jáchymovská 1, 363 

01 Ostrov, jejímž předmětem je úprava některých povinností stran při výstavbě cyklostezky 

„Cyklistická stezka z Ostrova přes Dolní Žďár a Horní Žďár směrem na Jáchymov“ podél 

silnice I/25. Povinnost společnosti Panattoni vystavět Cyklostezku v rozsahu etapy 1a) a 3) 

bude s účinností této smlouvy nahrazena povinností společnosti Panattoni uhradit městu Ostrov 

kompenzaci v celkové výši 1 800 000 Kč, k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty 

dle zákonné sazby.  

  

10 - Občan města roku 2021  

usnesení č. 54/2022 

 ZM uděluje ocenění „Občan města roku 2021“ P. Mgr. Markovi Hricovi za jeho dlouholeté 

úspěšné působení v ostrovské farnosti a aktivity ve prospěch občanů města. 

  

usnesení č. 55/2022 

ZM uděluje vybraným nominovaným kromě ocenění „Občan města roku 2021“ také zvláštní 

poděkování, všichni nominovaní obdrží grafický list. 

  

11 - Návrh na uzavření pokračující Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné 

spolupráci s MAS Krušné hory, o.p.s., s platností a účinností od 1. 1. 2023.  

usnesení č. 56/2022 

ZM schvaluje prodloužení Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi městem 

Ostrov a společností MAS Krušné hory, o. p. s. dle předloženého návrhu na dobu neurčitou a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

  

12 - Souhlas s poskytnutím individuální dotace  

usnesení č. 57/2022 

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 2022 ve výši 90 

000 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na provoz odchytové služby a 

následnou péči o zvířata pro spolek OSTROVSKÝ MACÍK, z. s., se sídlem Horní Žďár 50, 

Ostrov, PSČ 363 01, IČO: 27006956, zastoupený paní Hanou Šimkovou. 

  

usnesení č. 58/2022 

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 70 000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s akcí 

„Revolution train 2022“ pro MAS Krušné hory, o. p. s., se sídlem Klínovecká 1407, Ostrov, 

PSČ 363 01, IČO 22691022, zastoupenou Ing. Janou Urbánkovou. 
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 13 - Podpora sportovních, kulturních a zájmových aktivit – veřejnoprávní smlouvy)  

usnesení č. 59/2022 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 70 000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s pořádáním 

akce Rockový Ostrov 2022 se spolkem Dendis Music z. s., se sídlem Lidická 1212, Ostrov, 

PSČ 363 01, IČO 26672316, zastoupený Josefem Balákem. 

  

usnesení č. 60/2022 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 40 000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku Experiment Ostrov z. s., se sídlem Dolní Žďár 96, PSČ 363 01, IČO 06727841, 

zastoupeným Ondřejem Hechtem. 

  

usnesení č. 61/2022 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 80 000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s pořádáním 

akcí rekondiční cvičení, bowling pro třetí věk a diabetiky, Diaporadna a provoz kanceláře se 

Svazem diabetiků ČR, pobočným spolkem Ostrov, se sídlem Lidická 1036, Ostrov, PSČ 363 

01, IČO 47701897, zastoupený Juditou Ilkovou. 

  

usnesení č. 62/2022 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 40 000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s akcí 

Handicapem život nekončí s TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s., se sídlem Mozartova 444, 

Karlovy Vary, PSČ 360 20, IČO 25248863, zastoupený Pavlínou Liškovou. 

  

usnesení č. 63/2022 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 100 000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku Atletika Ostrov, z. s., se sídlem Bezručova 342, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 8080151, 

zastoupený Evou Zekuciovou. 

  

usnesení č. 64/2022 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 100 000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku Biatlon Klub OSTROV z. s., se sídlem Májová 844, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 06229450, 

zastoupený Michaelou Kuncovou. 

  

usnesení č. 65/2022 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 100 000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s celoroční 

činností se spolkem Cykloteam Ostrov z. s., se sídlem Dlouhá 103, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 

66362776, zastoupený Tomášem Michlíkem. 

  

usnesení č. 66/2022 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 750 000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku a pořádáním turnajů se spolkem Fotbalový klub Ostrov z. s., se sídlem U Nemocnice 

1202, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 47699264, zastoupený Ing. Pavlem Bursíkem. 
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usnesení č. 67/2022 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 334 500 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku pro děti a mládež v Ostrově a okolí se spolkem HC ČERTI OSTROV z. s., se sídlem 

Vančurova 1437, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22875034, zastoupený Vlastimilem Šindarem. 

  

usnesení č. 68/2022 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 150 500 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku s SKK OSTROV z. s., se sídlem Vančurova 1437, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22606319, 

zastoupený Stanislavem Zupkem. 

  

usnesení č. 69/2022 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 70 000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

a pořádáním závodů se spolkem Sportovní klub OB Ostrov z. s., se sídlem Lidická 1201, 

Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753274, zastoupený Vladimírem Ječmenem. 

  

usnesení č. 70/2022 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 70 000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s přípravou 

a účastí na MČR 2022 v Pony sportu se spolkem Stáj Prima Horseland z. s., sídlem Vykmanov 

24, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22819576, zastoupený Denisou Pačanovou. 

  

usnesení č. 71/2022 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 130 000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku se spolkem Tělovýchovná jednota MDDM Ostrov z. s., se sídlem Školní 231, Ostrov, 

PSČ 363 01, IČO 18229395, zastoupený Miroslavem Faktorem. 

  

usnesení č. 72/2022 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 220 000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku, oddílů a provoz sportovních zařízení se spolkem Tělovýchovná jednota Ostrov z. s., se 

sídlem Studentská 1300, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 00668508, zastoupený Ladislavem 

Martínkem. 

  

usnesení č. 73/2022 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 100 000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s celoroční 

činností se spolkem TS Mirákl z. s., se sídlem Lidická 653, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 01757083, 

zastoupený Mgr. Andreou Burešovou Klugovou. 

  

usnesení č. 74/2022 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 80 000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na podporu mládežnického volejbalu v 

Karlovarském kraji a městě Ostrov se spolkem VK Karlovarsko z. s., sídlem Vítězná 414/72, 

Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 02720132, zastoupený Janem Merunou. 
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14 - Volba přísedícího Okresního soudu v Karlových Varech  

usnesení č. 75/2022 

ZM zvolilo aklamací přísedícího Okresního soudu v Karlových Varech, Ing. Petra Surňáka, 

bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov 

  

15 - Souhlas s poskytnutím finančního daru obci Stráž nad Ohří  

usnesení č. 76/2022 

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 250 000 Kč spolu s darovací smlouvou v 

předloženém znění na úhradu náklady spojených se zajišťováním a zvyšováním bezpečnosti na 

území obce Stráž nad Ohří, IČO: 00255009, se sídlem Stráž nad Ohří 21, 363 01 Stráž nad Ohří, 

zastoupený Ing. Janou Vikovou. 

  

usnesení č. 77/2022 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z22/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 250 000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2022 ve výši 250 000 Kč na poskytnutí 

finančního daru obci Stráž nad Ohří. 

 

     

Ing. Jan Bureš DBA v.r.  

starosta 

 

 

 

  

Ing. Marek Poledníček v.r.  

místostarosta 

 

 

 

     

 

_________ 

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Rok jednání 


