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Město Ostrov 

Usnesení 

ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v řádném termínu ve středu 15. prosince 2021 od 15:00 hod. 

v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře 

 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Návrh na jmenování nového člena správní rady společnosti První Krušnohorská o. p. s. 

3. Odpověď na petici za zrušení dětského hřiště naproti domu v Kollárově ulici 722-724 

v Ostrově 

4. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 5/2021 (OZV č. 5/2021), o zákazu 

požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

5. Poskytnutí individuálních dotací pro oblast zdravotnictví, prevence sociálně patologických 

jevů, sociální a humanitární + veřejnoprávní smlouva 

6. Motivační systém podpory pro zajištění ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov  

7. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej pozemku p. č. 2908 a pozemku p. č. 2089/5, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří 

b) Prodej části pozemku p. č. 8/1, k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

c) Prodej části pozemku p.č. 2670/4 o výměře cca 170 m2, v k.ú. Ostrov nad Ohří 

d) Prodej pozemku p. č. 10 v k.ú. Hluboký 

e) Prodej pozemku p. č. 2897/4, k. ú. Ostrov nad Ohří 

f) Nabídka převodu za úplatu části pozemku p.č. 1498/17 o výměře cca 3100 m2, v k.ú. 

Ostrov nad Ohří 

8. Rozpočet města na rok 2022 

9. Střednědobý výhled na léta 2023 – 2024 
10. Návrh na založení nadačního fondu 

11. Rozpočtová opatření  

12. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

13. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2022 

14. Program finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav 

bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2022 

15. Program finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov pro rok 2022 

16. Uzavření Dohody o spolupráci mezi Panattoni Czech Republic Development s.r.o., TUNA 

– Production s.r.o. a městem Ostrov 

17. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu 

rozpočtu PO a zprávy z výborů 
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1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. ZM č. 172/21 

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

2016 pod č. 150/16 až 162/17, z roku 2017 pod č. 211/17 a 215/17, z roku 2019 pod č. 66/19 

až 73/19, 206/19, z roku 2020 pod č. 25/20, 26/20, 29/20, 31/20 až 34/20, 107/20 a z roku 

2021 pod č. 12/21, 13/21, 17/21, 62/21 až 68/21, 71/21, 75/21, 81/21, 116/21, 129/21 až 

138/21, 140/21 až 145/21, 155/21 až 159/21, 161/21 až 165/21 a 167/21. 

 

 

2. Návrh na jmenování nového člena správní rady společnosti První Krušnohorská o. p. s. 

Usn. ZM č. 173/21 

ZM schvaluje v předloženém znění návrh na jmenování nového člena správní rady 

společnosti První Krušnohorská o. p. s. a to: 

pana Mgr. Tomáše Naňku, narozeného xx. 

 

 

3. Odpověď na petici za zrušení dětského hřiště naproti domu v Kollárově ulici 722-724 

v Ostrově 

Usn. ZM č. 174/21 

ZM schvaluje odpověď na petici za zrušení dětského hřiště naproti domu v Kollárově ulici 

722-724 v Ostrově v předloženém znění. 

 

 

4. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 5/2021 (OZV č. 5/2021), o zákazu 

požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

Usn. ZM č. 175/21 

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 5/2021 (OZV č. 5/2021), o zákazu 

požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, v předloženém znění. 

 

 

5. Poskytnutí individuálních dotací pro oblast zdravotnictví, prevence sociálně patologických 

jevů, sociální a humanitární + veřejnoprávní smlouva 

Usn. ZM č. 176/21 

ZM neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov organizaci Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, IČ: 

70832641, se sídlem Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří, zastoupenou Mgr. Lenkou 

Antolovou, MPA, na částečnou úhradu nákladů na energie a nájemné pro rok 2021 spojených 

s provozem Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, pracoviště v Karlových 

Varech. 

 

Usn. ZM č. 177/21 

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 50 000 Kč ordinaci Ortopedie MUDr. Makki s.r.o., IČ: 09506284, se 

sídlem Hlavní 87, 356 01 Březová, zastoupenou MUDr. Richardem Makkim, na částečnou 

úhradu nákladů pro rok 2021 spojených s rekonstrukcí ordinace a nákupem vybavení 

ordinace.  

 

 

6. Motivační systém podpory pro zajištění ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov  

Usn. ZM č. 178/21 

ZM schvaluje Motivační systém podpory pro zajištění ambulantní lékařské péče ve městě 

Ostrov se změnou uvedenou v zápise. 
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Usn. ZM č. 179/21 

ZM bere na vědomí dokument Pasportizace zdravotnictví ostrovského regionu, který byl 

aktualizován k 1. 8. 2021. 

 

 

7. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej pozemku p. č. 2908 a pozemku p. č. 2089/5, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. ZM č. 180/21 

ZM neschvaluje prodej pozemku p. č. 2908 o výměře 129 m2 a pozemku p. č. 2089/5 o 

výměře 285 m2, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, paní xx PSČ 363 01. 

 

b) Prodej části pozemku p. č. 8/1, k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

Usn. ZM č. 181/21 

ZM neschvaluje prodej části pozemku p. č. 8/1 o výměře cca 155 m2 v k. ú. Dolní Žďár u 

Ostrova, paní xx.  

 

c) Prodej části pozemku p.č. 2670/4 o výměře cca 170 m2, v k.ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. ZM č. 182/21 

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 2670/4 o výměře cca 170 m2 paní xx 363 01 

Ostrov. 

 

d) Prodej pozemku p. č. 10 v k.ú. Hluboký 

Usn. ZM č. 183/21 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 10 v k. ú. Hluboký, do vlastnictví pana xx 362 21 Nejdek 

za cenu 119 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 498/2/9/2021, plus DPH v zákonné výši 

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

kupující. 

 

e) Prodej pozemku p. č. 2897/4, k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. ZM č. 184/21 

ZM neschvaluje prodej pozemku p. č. 2897/4, o výměře 162 m2,  v k. ú. Ostrov nad Ohří 

panu xx 363 01 Ostrov. 

 

 

f) Nabídka převodu za úplatu části pozemku p.č. 1498/17 o výměře cca 3100 m2, v k.ú. 

Ostrov nad Ohří 

Usn. ZM č. 185/21 

ZM nevyužije nabídku od Správy železnic, státní organizace, IČ: 70 99 42 34, se sídlem 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, na úplatný převod části pozemku p.č. 

1498/17 o výměře cca 3100 m2, v k.ú. Ostrov nad Ohří, do majetku města Ostrov. 

 

 

8. Rozpočet města na rok 2022 

Usn. ZM č. 186/21 

ZM schvaluje rozpočet města na rok 2022, kde celkové navrhované příjmy města včetně 

financování činí 485 763 tis. Kč a celkové výdaje města činí 485 763 tis. Kč.  

 

9. Střednědobý výhled na léta 2023 – 2024 

Usn. ZM č. 187/21 

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2023 a 2024 v předloženém znění. 

 

 



 4 

10. Návrh na založení nadačního fondu 

Usn. ZM č. 188/21 

ZM schvaluje založení nadačního fondu dle předložené zakládací listiny a ukládá starostovi 

města založení nadačního fondu zajistit. 

 

 

11. Rozpočtová opatření  

Usn. ZM č. 189/21 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z30/2021: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 100.000,00 Kč na DPH – vlastní daňová 

povinnost – odvod FÚ a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 100.000,00 Kč na 

Nadační fond – Pomoc občanům města. 

 

 

12. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. ZM č. 190/21 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 15/2021-RD z Programu finanční 

podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2021 ve výši 150.000,00 Kč s panem xx v 

předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 191/21 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 16/2021-BJ z Programu finanční 

podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2021 ve výši 150.000,00 Kč s panem xx v 

předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 192/21 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 17/2021-BJ z Programu finanční 

podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2021 ve výši 150.000,00 Kč s panem xx v 

předloženém znění. 

 

 

13. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2022 

Usn. ZM č. 193/21 

ZM schvaluje „Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2022“ dle 

podmínek uvedených v příloze předloženého návrhu. 

 

 

14. Program finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav 

bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2022 

Usn. ZM č. 194/21 

ZM schvaluje „Program finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro realizaci 

oprav bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2022“ dle podmínek uvedených v příloze 

předloženého návrhu. 

 

 

15. Program finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov pro rok 2022 

Usn. ZM č. 195/21 

ZM schvaluje „Program finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov pro rok 2022“ 

dle podmínek uvedených v příloze předloženého návrhu. 
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16. Uzavření Dohody o spolupráci mezi Panattoni Czech Republic Development s.r.o., TUNA 

– Production s.r.o. a městem Ostrov 

Usn. ZM č. 196/21 

ZM schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi společnostmi Panattoni Czech Republic 

Development s.r.o., IČ: 281 90 882, se sídlem V celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 

a TUNA – Production s.r.o. IČO: 032 36 196, se sídlem Dolní Žďár 70, 363 01 Ostrov a 

městem Ostrov, IČ: 00254843, se sídlem Jáchymovská 1, 363 01  Ostrov. 

 

 

17. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu 

rozpočtu PO a zprávy z výborů 

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

Ing. Jan Bureš, DBA v.r.      Ing. Marek Poledníček v.r.  

 starosta města      místostarosta města  

    


