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Město Ostrov 

Usnesení 

z 5. řádného jednání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 5. 9. 2022od 15:00 hod. 

v zastupitelském sále města Ostrov na zámku 

 

  

1 - Kontrola plnění usnesení  

usnesení č. 142/2022 

ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje se sledování usnesení z roku 2019 

pod č. 118/19 až 120/19 a z roku 2022 pod č. 10/22, 47/22, 52/22, 58/22, 78/22 až 89/22, 91/22, 

120/22 až 140/22. 

  

 

2 - Žádost o podporu stipendijního příspěvku v rámci "Motivačního systému podpory pro 

zajištění ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov"  

usnesení č. 143/2022 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí stipendijního příspěvku v rámci "Motivačního 

systému podpory pro zajištění ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov" ve výši 10 000 Kč 

měsíčně po dobu 13 měsíců v období předatestační přípravy pro 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Finanční prostředky budou pro 

rok 2022 použity z položky Úroky z účtů a vkladů města. 

  

 

3 - Souhlas s poskytnutín individuální dotace  

usnesení č. 144/2022 

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 2022 ve výši 100 

000 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na opravu vzduchové trampolíny 

ve veřejném Sportparku u nemocnice v roce 2022 pro OSTROV ZDRAVÍ, o.p.s., se sídlem Na 

Florenci 2116/15, Praha 1, PSČ 11000, IČO 27999602, zastoupený Ing. Jožou Lokajíčkem. 

  

 

4 - Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby  

usnesení č. 145/2022 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 10/2022- POZ z Programu finanční 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxx v předloženém znění. 

  

usnesení č. 146/2022 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 11/2022- POZ z Programu finanční 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v předloženém znění. 

  

5 - Rozpočtová opatření  

usnesení č. 147/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z40/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 650 000 Kč na Financování - převod ze sociálního 

fondu do rozpočtu a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 650 000 Kč na MÚ - 

sociální fond - příspěvky zaměstnancům na lékárnu - poukázky. 
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usnesení č. 148/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z41/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 4 000 000 Kč na Dílčí daň z technických her a zvyšují 

se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 300 000 Kč na Opravy a údržba dopravního znační 

- vodorovného a svislého, o 2 000 000 Kč na Opravy a údržba chodníků a o 1 700 000 Kč na 

Opravy a údržba vozovek. 

  

usnesení č. 149/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z42/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 100 000 Kč na Nařízený odvod PO - MŠ Masarykova 

- telefonní ústředna a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 100 000 Kč na MŠ 

Masarykova - telefonní ústředna. 

  

usnesení č. 150/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z43/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 2 000 000 Kč na Financování - převod z FRR a zvyšují 

se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 2 000 000 Kč na Zpracování dokumentací pro žádosti 

o dotace. 

  

usnesení č. 151/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z44/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 7 238 929,35 Kč na INV dotace - ex post pro ZŠ Májová 

- dílny a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 4 500 000 Kč na Zimní stadion - 

nákup ledové rolby, o 150 000 Kč na Skatepark, o 213 929,35 Kč Projektová dokumentace ke 

stavbám - projektová příloha a o 2 375 000 Kč Čištění a zimní údržba města. 

  

usnesení č. 152/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z45/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 30 000 Kč na Úroky z účtu a vkladů města a zvyšují se 

výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 30 000 Kč na Motivační systém podpory pro zajištění 

ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov. 

  

usnesení č. 153/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z 46/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 1 473 231 Kč na Dílčí daň z technických her a zvyšují 

se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 1 101 069 Kč na MÚ – platy zaměstnanců, o 273 

065 Kč na MÚ – sociální pojištění 24,8 % a o 99 097 Kč MÚ – zdravotní pojištění 9 %. 

  

usnesení č. 154/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z 47/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 213 985 Kč na Dílčí daň z technických her a zvyšují se 

výdaje v rozpočtu města pro rok 2022, MP - platy strážníků včetně asistentů prevence 

kriminality 148 848 Kč, MP - sociální pojištění včetně asistentů prevence kriminality 36 914 

Kč, MP - zdravotní pojištění 9 % včetně asistentů prevence kriminality 13 396 Kč, MP - senior 

expres – mzdy 11 082 Kč, MP - senior expres – SP 2 748 Kč a o MP - senior expres - ZP 997 

Kč. 
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usnesení č. 155/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z 48/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 249 356 Kč na Dílčí daň z technických her a zvyšují se 

výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 na MěK Ostrov, Zámecký park 224 - příspěvek na provoz 

249 356 Kč. 

 

  

 6 - Nákup st. p. č. 1892, jehož součástí je stavba garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří  

usnesení č. 156/2022 

ZM neschvaluje, v rámci využití předkupního práva, nákup pozemku st. p. č. 1892 o výměře 

22 m2, jehož součástí je stavba garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří, z majetku Ing. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

do majetku města Ostrov, za nabídkovou kupní cenu sjednanou ve výši 155 000 Kč. 

 

  

7 - Prodej části pozemku p. č. 398/4 a části pozemku p. č. 183/2, vše v k. ú. Dolní Žďár u 

Ostrova  

usnesení č. 157/2022 

ZM schvaluje prodej dílu „a“ o výměře 4 m² odděleného z pozemku p. č. 398/4 a dílu „b“ o 

výměře 45 m² odděleného z pozemku p. č. 183/2, následně sloučených do pozemku p. č. 183/5 

o výměře 49 m2, vše v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, na základě Geometrického plánu č. 449-

26/2022, do vlastnictví paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za cenu dle Znaleckého posudku č. 3696-39/2021 ve výši 15 680 Kč (320 Kč/m2), plus DPH v 

zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem 

uhradí kupující. 

 

  

8 - Prodej části pozemku p.č. 151/1, v k.ú. Hluboký  

usnesení č. 158/2022 

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 151/1 o výměře cca 179 m2, v k.ú. Hluboký, panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxJáchymov. 

  

 

9 - Prodej částí pozemků p.č. 20, p.č. 8/1 , p.č.8/15, p.č. 384/8 a p.č 466, vše v k.ú. Dolní 

Žďár  

usnesení č. 159/2022 

ZM neschvaluje prodej částí pozemků p.č. 20 o výměře cca 168 m2, p.č. 8/1 o výměře cca 142 

m2, p.č.8/15 o výměře cca 26 m2, p.č. 384/8 o výměře cca 53 m2 a p.č 466 o výměře cca 46m2 

(celková výměra částí pozemků je cca 435 m2) vše v k.ú. Dolní Žďár, panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jáchymov.  
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11 - Směna pozemků mezi Lesy České republiky, s.p., a městem Ostrov s doplatkem 

cenového rozdílu pozemků  

usnesení č. 160/2022 

ZM schvaluje směnu pozemků mezi městem Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 36301 Ostrov 

a státním podnikem Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový 

Hradec Králové, IČ 42196451, dle uzavřené Dohody o úhradě nákladů spojených se směnou 

pozemků, a schválených příloh č. 1 a číslo 2, s doplatkem rozdílu v úředních cenách získaných 

pozemků, v ceně 2 466 253 Kč včetně DPH, vyplývajícího z předložených znaleckých posudků 

č. 699-9-2022, 3782-71/22 a č. 699-9-2022 II, 3783-72/22. 

 

     

 

 

 

 

Ing. Jan Bureš DBA v.r. 

starosta 

 

 

 

  

Ing. Marek Poledníček v.r.  

místostarosta 

 

 

 

     

 

_________ 

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Rok jednání 


