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MĚSTO OSTROV V ROCE 2010 
 

Zastupitelstvo města 
Rok 2010 byl rokem voleb do zastupitelstev obcí. Ve dnech 22. 10. a 23. 10. 2010 proběhly volby do zastupitelstva 

města. Členové Zastupitelstva města Ostrova zasedali v původním sloţení šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva, 

z toho jedno zasedání bylo v mimořádném termínu. V novém sloţení zasedalo zastupitelstvo města dvakrát, jednou na 

ustavujícím zasedání a jednou na řádném. Na všech těchto řádných zasedáních přijali zastupitelé celkem 252 usnesení.  

 

Rada města 
Do 8. 11. 2010 pracovala Rada města Ostrov v původním sloţení tak, jak byla doplněna v květnu 2008. Od 8. 11. 2010 

pracuje rada města ve sloţení, jak byla zvolena na ustavujícím zasedání zastupitelstva města. Rada města se sešla 

k řádnému jednání dvacetsedmkrát, z toho třikrát v mimořádném termínu a přijala celkem 1055 usnesení.  

 

Městský úřad 
V roce 2010 městský úřad vykonával agendu výkonu „obce s rozšířenou působností“ a agendu „pověřeného městského úřadu“. 

Na městském úřadě pracovalo 106 zaměstnanců zařazených do jedenácti odborů. V roce 2010 nedošlo k ţádné změně 

organizační struktury. 

Činnost úředníků byla v průběhu roku kontrolována celkem devatenáctkrát, především ze strany Krajského úřadu Karlovarského 

kraje a dále ze strany interního auditu úřadu, Všeobecné zdravotní pojišťovny a Finančního ředitelství v Plzni.                                                                                                                                                                               

 

Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy 
Počet pracovníků: 15 

Právní problematika 

Za rok 2010 bylo Městskému úřadu v Ostrově doručeno celkem 24 stíţností, z toho 5 stíţností bylo kvalifikováno jako 

důvodná, 3 stíţnosti byly vyhodnoceny jako částečně důvodné, 16 stíţnostní bylo kvalifikováno jako nedůvodné.  

V roce 2010 bylo Radou města Ostrov schváleno jedno nařízení města: 

Nařízení města č. 1/2010, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 

V roce 2010 byly Zastupitelstvem města Ostrov schváleny čtyři obecně závazné vyhlášky: 

OZV č. 1/2010, o Městské policii Ostrov 

OZV č. 2/2010, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace  

OZV č. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené 

Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 

V roce 2010 byly zúřadovány dvě petice: 

Petice za sníţení rychlosti v obci Horní Ţďár na 50 km/hod. 

Petice občanů k zajištění bezpečnosti obytné zóny v ulici Brigádnická, spojené s revitalizací oddechového a dětského 

hřiště 

Do 31. 12. 2010 bylo uzavřeno pět Dohod o změně veřejnoprávních smluv uzavřené obcemi o výkonu přenesené 

působnosti na úseku řízení o přestupcích – s obcemi Hájek, Krásný Les, Stráţ nad Ohří, Vojkovice a městem Horní 

Blatná.                 

         

Školství a příspěvkové organizace 

Město jako zřizovatel příspěvkových organizací poskytlo roční příspěvky ve výši: 

mateřským školám v Ostrově                                                              3 919 000 Kč  

základním školám v Ostrově                                               10 310 000 Kč 

Základní umělecké škole Ostrov                                          247 000 Kč 

Městskému domu dětí a mládeţe Ostrov                                                 3 900 000 Kč 

Domu kultury Ostrov                                                   7 264 000 Kč 

Městské knihovně Ostrov                         3 519 000 Kč 

Celkem                    29 159 000 Kč 

V roce 2010 byly vyúčtovány náklady okolním obcím v celkové výši 939.995 Kč na úhradu neinvestičních nákladů za 

ţáky, kteří plní povinnou školní docházku v ostrovských základních školách, ale trvalým pobytem jsou hlášeni v jiné 

obci. Základní umělecké škole v Ostrově byla poskytnuta investiční dotace ve výši 130.000 Kč na část nákladu k 

pořízení nového klavíru. Mateřským školám bylo v průběhu roku vráceno 49.054 Kč za slevy z úhrady za poskytování 

předškolního vzdělávání, základním školám za slevu z úhrady poplatku za školní druţinu 6.900 Kč. Náklad na zajištění 

školního stravování v základních školách v roce 2010 činil 1.134.424 Kč. Odbor zprostředkoval pět setkání s řediteli a 

pracovníky příspěvkových organizací města, z toho dvě porady pro ředitele škol a školských zařízení z celé spádové 

oblasti k předání informací ze školského odboru pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje.      

   

    

Oblast požární ochrany 
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Město Ostrov i v roce 2010 zabezpečovalo poţární ochranu především prostřednictvím zřízené Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Ostrov, která prováděla hašení poţárů a záchranné práce při ţivelných pohromách a jiných 

mimořádných událostech a plnila také další úkoly stanové jí zvláštním právním předpisem. V průběhu celého roku byla 

akceschopnost jednotky udrţována tak aby výjezd jednotky byl uskutečněn do 5ti minut od vyhlášení poplachu. Pro 

zajištění poţární ochrany také Město Ostrov zabezpečovalo zdroje vody pro hašení poţárů a jejich trvalou pouţitelnost. 

Preventivní činnost byla na území města organizována a zaměřena pro naše mladé spoluobčany, kteří navštěvují zdejší 

předškolní a školní zařízení.  V platnosti i nadále zůstávají jak poţární řád města, tak také stanovení podmínek 

k zabezpečení poţární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.  Ve spolupráci s Hasičským záchranným 

sborem Karlovarského kraje byla zabezpečena činnost naší jednotky i mimo svůj územní obvod. V roce 2010 

zasahovala Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ostrov u 192 událostí, které můţe blíţe specifikovat na 71 poţárů, 26 

dopravních nehod, 50 technických zásahů, 27 úniků látek, 8 planých poplachů, 3 prověřovací cvičení a 8 záchran osob.  

 

Oblast krizového řízení a ochrany obyvatelstva 

V roce 2010 byla činnost našeho pracoviště zaměřena na připravenost obce s rozšířenou působností na řešení 

mimořádných událostí a krizových stavů. Další neméně ne méně důleţitou částí naší činnosti bylo zajištění obrany 

České republiky, branné povinnosti a jejím zajišťování a plánování obrany státu. Za tímto účelem byly zpracovány a 

plněny Aktuální úkoly a cíle při zabezpečování připravenosti území na řešení mimořádných událostí a krizových stavů. 

Především byla naše činnost směřována k zajištění připravenosti koordinovat záchranné a likvidační práce, zajištění 

provádění záchranných a likvidačních prací a ochrany obyvatelstva. Činnost při ochraně obyvatelstva byla zaměřena na 

varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím. Dalším neméně důleţitým úkolem bylo zajištění 

informování veřejnosti o moţných rizicích, které se nacházejí na našem m území. Za tímto účelem byly na webových 

stránkách města zveřejněny potřebné informace moţných rizicích. Zároveň zde je podána základní informace o 

orgánech krizového řízení, které jsou zřízeny a aktivně se podílení na přípravě a realizaci opatření směřujících k řešení 

mimořádných událostí a krizových stavů.  Podařilo se nám také zařadit město Ostrov a celé správní území do projektu 

„Aktualizace digitálního povodňového plánu Karlovarského kraje s podrobností do území obcí s rozšířenou působností 

Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov“. Hlavním cílem tohoto projektu je Zlepšení vodohospodářské 

infrastruktury a sniţování rizika povodní, zlepšení systému povodňové sluţby a preventivní povodňové ochrany.    

 

Informatika 

V průběhu roku bylo nahrazeno 15 zastaralých PC, 3 notebooky a 7 tiskáren. Celkem bylo přeinstalováno 49 stanic. 

Dále byl nahrazen zastaralý frankovač pro podatelnu MěÚ a rovněţ laminátor na pasy. Pro potřeby virtualizace serverů 

byly zakoupeny 2 licence Windows 7 Ultinmate. 

V r. 2010 bylo vybudováno a uvedeno do provozu Technologické centrum, jeţ je součástí projektu eGON centrum 

Ostrov spolufinancovaného ze strukturálních fondů. Součástí technologického centra je elektronická spisová sluţba, 

která je provozována na virtuálním databázovém serveru. Ke spisové sluţbě ORP Ostrov jsou připojeny obce 

Abertamy, Hroznětín, Merklín a Stráţ nad Ohří, které jsou partnery projektu. Elektronická spisová sluţba je 

kompatibilní se systémem datových schránek. Umoţňuje archivovat dokumenty v elektronické podobě došlé i 

vytvořené na městském úřadě. Veškerá data se pravidelně zálohují. Vlastní technologické centrum je umístěno 

v samostatné zabezpečené místnosti v budově městského úřadu, do které bylo umístěno technologické vybavení 

(servery, disková pole, atd.) a provedena implementace operačních systémů nesoucích virtualizační vrstvu pro 

databázové a souborové virtuální servery. Nepřetrţitý bezporuchový provoz je zajištěn řešením plné zastupitelnosti 

klíčových komponent, při výpadku dodávky el. energie zajišťuje provoz dieselový agregát s bezobsluţným 

automatickým startem. V rámci technologického centra byl rovněţ pořízen kvalitní a dostatečně kapacitní datový 

zálohovací systém. 

Na úseku GIS grafického informačního systému bylo od investorů přijato cca 30 nových zaměření skutečné situace, 

které byly zapracovány do digitální technické mapy města Ostrov. Katastrální mapa byla pravidelně jednou za 3 měsíce 

aktualizována na základě dat z katastrálního úřadu. Nově byla získána katastrální mapa katastru Manětín. V průběhu 

roku byly rozšířeny následující pasporty: pasport veřejného osvětlení, pasport dopravního značení, pasport svozu 

odpadu a pasport zajištení zimní údrţby chodníků. Ke konci roku bylo dokoupeno dalších 6 licencí pro pouţívání 

programu MISYS. Verze geografické aplikace Misys, která se pouţívá na Městském úřadě Ostrov, byla povýšena z 

verze 9.14 na verzi 9.64. 

V roce 2010 byly na webové stránky města Ostrova přidány Virtuální prohlídky. 

 

Spisová služba 

V roce 2010 došlo 49 806 různých podání. Za rok 2010 bylo vyvěšeno na hlavní úřední desce města a elektronické 

úřední desce celkem 973 poloţek. Jednalo se o zveřejnění veřejných vyhlášek, oznámení, usnesení, draţebních vyhlášek 

a ostatních dokumentů podléhajících zveřejnění zákonným způsobem. 

 

Archivace 

Během roku 2010 byla provedena rozsáhlá skartace dokumentů odborů: finančního, sociálních věcí a zdravotnictví, 

správy majetku města, majetku města, ţivnostenského úřadu, odboru rozvoje a územního plánování a odboru dopravně 

správního na základě povolení Státního oblastního archivu v Karlových Varech. Byl vypracován rozsáhlý seznam 

písemností odboru majetku města a poţádán oblastní archiv o prodlouţení ukládací lhůt. Prodlouţení bylo povoleno. 
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Všechny dokumenty povolené ke skartaci byly rozebrány, připraveny a odvezeny ke zničení v Paposu Ostrov.  

V archivu odboru správy majetku města byla provedena doplňující archivace projektů. Průběţně jsou do archivu 

přijímány nové archivní materiály a je prováděna kontrola archivních knih. 

 

Ztráty a nálezy 

Do evidence ztrát a nálezů bylo předáno v roce 2010 na Městský úřad Ostrov 41 nalezených věcí. 

 

Příspěvky z rozpočtu města a dotace 

V roce 2010 byly poskytnuty příspěvky z rozpočtu města na činnost organizací v oblasti kultury, sportu a zdravotnictví  

v celkové výši 1.055 000 Kč. Ţadatelů o příspěvek z rozpočtu města bylo za rok 2010 celkem 48. Dále byl poskytnut 

neinvestiční příspěvek ve výši 20.000 Kč neziskové organizaci Občanské sdruţení Ostrůvek – mateřské centrum, 

68.000 Kč Městskému domu dětí a mládeţe Ostrov na pořádání Ostrovské míle a 150.000 Kč X-teamu Ba No, 

pořadateli mezinárodního mistrovství ČR X-terra.     

Z rozpočtu města, z poloţky Navázání přeshraničních kontaktů v rámci rozvojových projektů, bylo celkem rozděleno 

23.677 Kč mezi Gymnázium Ostrov, ZŠ Masarykova, Základní umělecké škole a občanskému sdruţení MINIDIV.   

Město Ostrov v roce 2010 finančně podpořilo tyto kulturní, společenské a sportovní aktivity: Festival Mitte Europa 

42.000 Kč, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 450.000 Kč, Podkrušnohorský pohár v klasických  

a latinskoamerických tancích 40.000 Kč, Michaelskou pouť 93.000 Kč, Setkání starousedlíků 13.000 Kč, výstavy 

Ostrovské křiţovatky a Betlémy 30.000 Kč, Klášterní slavnosti 50.000 Kč, účast ostrovských maţoretek na Mistrovství 

republiky maţoretek v Ostrově 30.000 Kč, účast maţoretek na Mistrovství Evropy maţoretek 33.000 Kč, účast na 

Mistrovství světa maţoretek ve twirlingu 60.000 Kč. 

 

Nákup uměleckých předmětů 

V roce 2010 bylo pouţito 15.000 Kč na nákup uměleckých předmětů, z toho 12.000 Kč na nákup historického 

porcelánu z produkce bývalé ostrovské porcelánky Pfeiffer & Löwenstein a 3.000,-- Kč na nákup Grafiky zámku 

Schlackenwerth.           

                                           

 

Odbor obecní živnostenský úřad Ostrov 
Počet pracovníků: 6 

Odbor Městského úřadu Ostrov, obecní ţivnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy v plném rozsahu pro územní 

správní obvod, který tvoří 14 obcí o rozloze 318 km2, pro 28 tisíc obyvatel, z nichţ podniká v reţimu fyzické nebo 

právnické osoby 7 108 (z toho fyzických osob 5 572, právnických osob 460, právnických zahraničních 2 a fyzických 

zahraničních 1 074), coţ představuje 9 234 platných živnostenských oprávnění (z toho 271 koncesovaných, 2 713 

řemeslných, 466 vázaných, 5 784 volných). 

V roce 2010 bylo zdejším ţivnostenským úřadem vybráno na správních poplatcích 377.090,- Kč, na základě kterých 

bylo vydáno např.: 1 355 výpisů ze ţivnostenského rejstříku jako průkazů ţivnostenského oprávnění, 1 191 vyrozumění 

o přerušení a pokračování provozování ţivnosti, 614 vyrozumění o provedení zápisu provozoven do ţivnostenského 

rejstříku, 1 422 vyrozumění o přidělení identifikačních čísel provozoven, 89 výpisů ze ţivnostenského rejstříku pro 

správní orgány a další.  Celkem bylo za rok 2010 odborem vydáno 6 136 dokumentů. 

Činnost odboru byla taktéţ zaměřena na kontrolní činnost, včetně kontrol stánkového prodeje. V roce 2010 bylo 

provedeno 81 kontrol, z toho v terénu 41 kontrol a 40 na úřadě registrací (porušení § 49/1, 17 ţivnostenského 

zákona). Celkově bylo uloţeno 57 blokových pokut v celkové výši 24.200,- Kč. Dále byly zpracovány dotazy 

k podnikatelské činnosti v zahraniční z webu, podněty z Úřadu práce Karlovy Vary a Finančního úřadu Sokolov. 

Součinnost byla s jinými obecními ţivnostenskými úřady, taktéţ s Ministerstvem vnitra, odborem migrační a azylové 

politiky Karlovy Vary, Celním úřadem Karlovy Vary.  

Správních řízení bylo v roce 2010 vedeno celkem 22, z toho sankčně zrušeno 21 živnostenských oprávnění. Dalším 

příjmem byla uhrazená pokuta uložená ve správním řízení na základě kontroly, a to ve výši 11.000,- Kč, včetně 

nákladů řízení. 

 

Odbor dopravně – správní 
Počet pracovníků: 18 

Evidence obyvatel 

Během roku 2010 se přihlásilo k trvalému pobytu 348 nových obyvatel našeho města. V rámci Ostrova změnilo adresu 

trvalého pobytu 588 občanů. Odstěhovalo se 366 obyvatel. Narodilo se 205 dětí, zemřelo 165 spoluobčanů. Uzavřeno 

sňatků 83 a rozvodů bylo evidováno 46. Vlastníkům bytů bylo zasláno 125 hlášení ve věci změn počtu přihlášených 

osob a zároveň bylo vydáno 568 potvrzení o změně trvalého pobytu. V  souladu se zákonem o evidenci obyvatel odbor 

zahájil 145 správních řízení ve věci zrušení místa trvalého pobytu, z nichţ je 43 ukončeno pravomocným rozhodnutím. 

Celkové příjmy z uvedeného úseku činí 30 tis. Kč. 

 

Matriky 
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Na úseku matrik bylo zapsáno 755 dětí, 69 sňatků a 192 úmrtí a tím vydáno Dále pak bylo vystaveno 14 dokladů pro 

pouţití v cizině, 52 ţádostí o zápis do zvl. matriky Brno, vedeno 12 správních řízení ve věci změny jména a příjmení, 

Byl ţádán Krajský úřad Karlovarského kraje o 287 osvědčení o státním občanství, ve věci vydání prvého občanského. 

Další činností bylo provádění kontrol matričních úřadů v Jáchymově, Hroznětíně a Perninku.  

 

Cestovní doklady  

Za rok 2010 bylo přijato více jak 1131 ţádostí o vydání cestovního pasu, z toho 1051 ţádostí o vydání CP se strojově 

čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, tzv. E-pasů a 80 ţádostí o CP bez strojově čitelných údajů. Na 

pokutách bylo vybráno celkem 8 tis. korun a na správních poplatcích vybráno celkem 520 tis. korun.                   

                                

Občanské průkazy 

Na tomto úseku bylo přijato celkem 2936 ţádostí o občanský průkaz a vydáno celkem 2914 OP včetně kontrol v CRO. 

Bylo evidováno 524 ztrát průkazů, vyřízeno bylo 350 ţádostí ze strany věznic.  Na pokutách bylo odevzdáno celkem 78 

tis. Kč a na správních poplatcích 54 tis. korun                        

 

Řidičské průkazy 

Za sledované období bylo vydáno celkem 2860 nových ŘP, zrušeno bylo celkem 2838řp. Bylo vyhotoveno 594 karet 

řidiče a vyřazeno jich bylo V rámci dalších povinností v agendě provedeno tisíce úkonů v rámci změn, vydání blokací, 

oprav omezení ŘP v centrálních registrech řidičů.    

                                                                                    

Evidence motorových vozidel 

V roce 2010 bylo zaevidováno celkem 917 nových motorových vozidel. Změn ve věci registračních míst bylo 

provedeno celkem 760 odhlášeno mimo registrační místo bylo 1382 vozidel. Vyřazeno z provozu bylo 1052 vozidel Na 

1141 úkonů v souvislosti změny majitele vozidla. Na správních poplatcích vybráno 5.232 mil. Kč.   

 

Zkušební komisař, autoškola 

Za období roku 2010 provedeno celkem 412 zkoušek u nových ţadatelů o řidičské oprávnění a dalších 220 zkoušek u 

nových ţadatelů, kteří opakovaně neuspěli z testů pravidel silničního provozu, či povinných závěrečných jízd. Na 

správních poplatcích vybráno celkem 347 tis. Kč. V roce 2010 bylo evidováno celkem 8 činných autoškol. Bylo vydáno 

7 rozhodnutí ve věci změn registrací autoškol.         

    

Silniční správní úřad, taxislužba, SME, MHD 

V průběhu roku 2010 bylo na základě ţádostí vyhotoveno celkem 130 rozhodnutí, týkající se povolení zvláštního 

uţívání, sjezdů a částečných či úplných uzavírek komunikací II., III. tříd a místních komunikací. V Ostrově bylo 

povoleno 29 nová vyhrazená parkovací místa pro drţitele průkazů ZTP nebo ZTPP. Další počet 86 případů se týkalo 

stanovení dopravního značení a to jak místního tak přechodného dle platných norem a technických předpisů na celém 

správním území. Bylo provedeno celkem 15 kontrol dodrţování podmínek stanovených rozhodnutím. K územním 

plánům obcí ve správním území bylo vydáno 37 stanovisek a vyjádření a stanovisek k územním či stavebním řízením, 

týkajících se komunikací.  Na správních poplatcích odvedeno celkem 28 tis. Kč. V roce 2010 evidujeme 14 

provozovatelů taxisluţby. V jednom případě byla přerušena ţivnost a ve třech případech vnikli provozovatele 

taxisluţby po splnění zákonem stanovených podmínek (zkoušky) nově. Byly provedeny 2 SOD – bez závad. Stanice 

měření emisí motorových vozidel evidujeme tři. Ve dvou případech byla vydána licence k provozování MHD, vydáno 

bylo jedno osvědčení a proběhlo schvalování jízdních řádů. 

 

Dopravní přestupky 

Na sledovaném úseku bylo v roce 2010 zaevidováno 598 přestupků v dopravě. Z roku 2009 evidováno a převedeno do 

sledovaného období roku 2010 dalších 66 přestupků. Za sledované období roku 2010 bylo projednáno 546 přestupků, 

z toho 81 dopravních nehod, 65 přestupků v rámci řízení vozidel pod vlivem alkoholu, 206 přestupků na úseku 

odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla a ostatních přestupků na úseku dopravy bylo 194. Celkem uloţeno 

94 zákazů činnosti řízení motorových vozidel. Na správních poplatcích a pokutách odevzdáno bezmála 2.220 mil. Kč. 

 

 Veřejný pořádek 

V roce 2010 bylo oznámeno 239 přestupků včetně obcí Vojkovice a Hájek, Stráţ nad Ohří, Horní Blatná a Krásný Les, 

se kterými má město Ostrov uzavřenu veřejnoprávní smlouvu o výkonu přestupkové komise. Tato komise projednávala 

přestupky na svých 24 jednáních. Celkem byly uloţeny sankce ve výši více téměř 63 tis. Kč. Projednávaly se zejména 

přestupky za porušení občanského souţití a přestupky proti majetku. Z evidence přestupků bylo vydáno pro orgány 

činné v trestním řízení téměř 905 sdělení o občanech. 

 

Volby do PS, ZO, Senátu 

V roce 2010 odbor organizačně zajišťoval v měsíci květnu volny do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ale také 

pověřený obecní úřad pro obce Abertamy, Boţí Dar, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, Merklín, 

Potůčky, Pernink, Stráţ nad Ohří, Vojkovice a Velichov. Toto platilo i v měsíci říjnu pro volby do Senátu Parlamentu 

ČR a zastupitelstev obcí. Pro okrskové volební komise, které jsou zřízeny pro volny a to nejen v Ostrově, ale i ve všech 
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výše uvedených obcích bylo prováděno školení a další metodická pomoc. Ve volebních dnech byla ve všech 

jmenovaných obcích prováděna kontrola průběhu voleb. 

Bodový systém 

Za rok 2010 bylo uděleno 4867 trestných bodů za 2157 přestupků zařazených do bodového hodnocení. 

 43 osob dosáhlo 12 trestných bodů, coţ je hranice pro odnětí ŘO. Odečtení 4 trestných bodů bylo provedeno celkem u 

1305 řidičů. Odečet všech 12 trestných bodů byl u t21 řidičů. Celkem bylo vydáno 77 rozhodnutí o zadrţení ŘP do 

doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu.         

                                            

Centrální registr osob 

V rámci celostátních registrů osob bylo zaevidováno celkem 1746 osob, odstěhovalo se 892 osob, ukončilo trvalý pobyt 

celkem 8 lidí, 323 narozených dětí, 2890 úmrtí. Manţelství uzavřelo 249 párů a rozvedlo se 182 párů. 

 

Czech Point 

Od data 1. 6. 2008 vykonává odbor činnosti spojené s projektem Czech Point. Od uvedeného data bylo vydáno celkem 

1377 výpisů a to 498 výpisů z katastrů nemovitostí, 598 výpisů z rejstříku trestů, 200 výpisů z obchodního rejstříku, 44 

výpisy z ţivnostenského rejstříku. Na správních poplatcích bylo za sledované období roku 2010 vybráno 127.00/10,-Kč. 

 

Na odboru dopravně správním bylo za rok 2010 evidováno a zapracováno celkem 17.745 čísel jednacích spisů, 

odesláno k poštovní přepravě 5.081 doporučených psaní a 1.081 obyčejných dopisů.  

 

Odbor majetku města 
Počet pracovníků: 7 

Privatizace bytového fondu 

V roce 2010 byl v rámci dobíhající privatizace bytového fondu prodán 1 byt II.kat. za 260 tis. Kč. Neprodané zůstaly 2 

byty obsazené platícími nájemníky bez moţnosti odkoupení. 

Z celkového počtu 149 zástavních smluv nebyla doplacena kupní cena pouze u 1 bytu, kde probíhá ţaloba na exekuci 

prodejem nemovitosti z důvodu nesplácení kupní ceny. 

 

Evidence majetku města 

V rámci centrální evidence veškerého majetku města byly v průběhu roku 2010 nepřetrţitě aktualizovány jednotlivé 

databáze majetku dle probíhajících změn. 

V současné době jsou kompletně zavedeny a pravidelně aktualizovány tyto databáze: 

Movitý majetek:  

 veškeré vybavení MěÚ, výpočetní technika a software 

 majetek Městské policie a Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

 umělecká díla a předměty, historický majetek a movité kulturní památky 

 stroje, přístroje, zařízení a městský mobiliář 

 zařízení a vybavení Zimního stadiónu 

 zařízení a vybavení zapůjčené Eurestu 

 městský informační a orientační systém včetně naváděcího systému pro pěší k památkám 

 sítě a stavby neevidované v katastru nemovitostí 

 vybavení sociálního odboru pro činnost Prevence kriminality 

 majetek sociálního fondu 

 evidence studií, auditů a projektových dokumentací 

 majetek ve výpůjčce (z KÚKK) - program partnerství pro budoucnost 

 majetek z projektu „Historický Ostrov I.“  

 majetek z projektu“Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas“, tj. Fotbalové hřiště a tréninkové 

hřiště v ul. U Nemocnice, Sportoviště pro netradiční sporty u MDDM, Dětská letní scéna u MDDM 

Nemovitý majetek: 

 evidence pozemků v majetku města 

 evidence bytových a nebytových domů včetně staveb evidovaných v katastru nemovitostí 

Nemovitý majetek je automaticky kontrolován s evidencí v katastru nemovitostí. 

Centrálně evidovány jsou rovněţ veškeré rozpracované investice (rozestavěné stavby) poloţkově dle jednotlivých 

faktur. 

 

Programy finanční podpory občanům města 

V rámci programu podpory bytové výstavby bylo uzavřeno 14 smluv a poskytnuto 2,100.000,- Kč jako nevratné 

finanční prostředky na podporu výstavby pro bydlení, 1 ţádost byla zamítnuta.  

Celkem od začátku programu bylo porušeno 7 smluv, z toho 4 byly vráceny v hotovosti, ze zbývajících tří smluv se 

jedna splácí, jedna je zajištěna exekucí a jedna je zajištěna platebním rozkazem.  

Od zahájení programu na podporu bydlení tj. od roku 1998 do roku 2010 vzniklo 55 bytových jednotek a 131 rodinných 

domů.  
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Na rekonstrukci topení v souvislosti s přechodem na ekologická paliva nebyla podána ţádná ţádost. 

Na půjčku pro občany na opravy a modernizaci bytových domů nebyla v roce 2010 podána ţádná ţádost. V rámci 

tohoto programu byl poskytnut jeden příspěvek ve výši 50 tis. Kč na pořízení projektové dokumentace. 

Program na půjčky pro občany na opravy střech byl v roce 2010 zrušen. Veškeré finanční prostředky na tyto programy 

byly poskytnuty z rozpočtu města.  

 

Prodeje a pronájmy pozemků 

V průběhu roku 2010 bylo realizováno 31 kupních smluv včetně nákupu 13 garáţí (z toho 12 včetně pozemků), dále 

byly uzavřeny 3 smlouvy o smlouvě budoucí kupní, 4 smlouvy o bezúplatném převodu, 9 smluv o zřízení věcného 

břemene. Příjem z prodeje pozemků v majetku města v roce 2010 byl celkem 1,820 mil. Kč, za nákup pozemků do 

majetku města byly zaplaceny celkem 354 tis. Kč. Za nákup garáţí včetně pozemků byl zaplacen 1,015 mil. Kč. 

V roce 2010 bylo uzavřeno 35 nových nájemních smluv a 27 smluv o právu provedení stavby. Během roku bylo 

ukončeno 28 nájemních smluv. Příjem z pronájmu pozemků Českému zahrádkářskému svazu činil 556 tis. Kč, z 

pronájmu pozemků v honitbách 17 tis. Kč, z pronájmu ostatních pozemků pak 1,441 tis. Kč.  

Usnesením ZM č. 78/10 ze dne 25.03.2010 byl schválen prodej části pozemku p.č. 636/1 k.ú. Ostrov nad Ohří o výměře 

266 m
2
 vlastníku domu čp. 1340 (U Kulaté báby). Kupní smlouva byla uzavřena. V k.ú. Mořičov byla prodána část 

pozemku p.č. 49/1 o výměře 151 m2 na základě usnesení ZM č. 206/10ze dne 07.10.2010 vlastníku sousedící stavby na 

st.p.č. 135. Odbor majetku připravil několik výběrových řízení na prodej nemovitého majetku města. Tři výběrová 

řízení skončila úspěšně. Rada města schválila vítěze výběrového řízení na prodej pozemku p.č. 189 o výměře 853 m
2
, 

vítěze výběrového řízení na prodej pozemku p.č. 2077/1 o výměře 2.978 m
2
. Pozemky se nacházejí v k.ú. Ostrov nad 

Ohří. Oba pozemky jsou určeny k výstavbě objektu pro podnikatelskou činnost. Dále Rada města schválila vítěze 

výběrového řízení na prodej pozemku p.č. 16/2 v k.ú. Horní Ţďár u Ostrova jako zahradu k domu čp. 27. Kromě jiného 

byl Radou města a následně Zastupitelstvem města pronájem a následný prodej stavby čp. 197 na st.p.č. 341 včetně 

tohoto pozemku a část p.p.č. 2678/1. Jedná se o stavbu bývalé zastávky na ţeleleznici z Ostrova do Jáchymova 

v Krušnohorské ulici. Objekt je určen k rekonstrukci na občerstvení pro budoucí cyklistickou stezku, která bude 

vybudována v místech zrušené a zlikvidované ţelezniční vlečky. Také byl připraven prodej domu čp. 713 Polici ČR, 

který se nakonec neuskutečnil. 

 

Nákup nemovitostí (garáže) 

Zastupitelstvo města schválilo svými usneseními č. 63/09, 64/09, 65/09 ze dne 26. 3. 2009 nákup objektů garáţí a 

pozemků pod těmito objekty od soukromých vlastníků v Lidické ulici pro stavbu místní komunikace „Ostrov, napojení 

Lidické ulice“ a v území Regulačního plánu Jáchymovská ulice – vlečka do vlastnictví Města Ostrov za cenu ze 

znaleckého posudku.  

V průběhu roku 2010 bylo realizováno celkem 13 kupních smluv. Výdaje na nákup garáţí do majetku města  

v roce 2010 byly celkem 1.015.000,- Kč. 

Dalším krokem při výkupu garáţí je prodej vykoupených staveb garáţí z majetku Města do majetku společnosti OXES 

Ostrov, s.r.o.  Kupní smlouva, dle usnesení ZM č. 164/10 ze dne 1.7.2010 na prodej předmětných 7 staveb garáţí 

z majetku města Ostrov do majetku společnosti OXES Ostrov, s.r.o. byla uzavřena 7.12.2010, 15.12.2010 byla uhrazena 

kupní cena a 29.12.2010 byl podán vklad KS na KN, 11.1.2011 si společnost OXES Ostrov s.r.o. si poţádala o 

souhlasné stanovisko s demolicí staveb garáţí v lokalitě „U Slepice“ z hlediska Města Ostrov, vlastníka předmětných 

pozemků pod stavbami, pozemky pod garáţemi zůstávají v majetku Města Ostrov. Celková kupní cena za prodej těchto 

garáţí byla 528.667,-Kč. 

V současné době je po výkupu v majetku Města Ostrov celkem 45 staveb garáţí, které bývalí vlastníci vyuţívají na 

dobu neurčitou na základě Výpůjčních smluv. 

 

V souvislosti s usnesením ZM schvalujícím nákup části pozemků p.p.č. 167 o výměře 184 m2 a p.p.č. 168  

o výměře 90 m2 od paní Jany Sedláčkové do vlastnictví Města Ostrov za účelem výstavby komunikace dle Regulačního 

plánu Jáchymovská ulice – vlečka, byl paní Sedláčkové zaslán návrh Kupní smlouvy. Paní Sedláčková nesouhlasila 

s podmínkami Kupní smlouvy, celá problematika se začala řešit ve spolupráci s AK TOMEK. Na základě podaného 

návrhu AK KÚ Karlovarského kraje připravil vydání Rozhodnutí, ve kterém určil kdo bude orgánem, který provede 

vyvlastňovací řízení. KÚ Karlovarského kraje, odbor legislativní a právní, svým usnesením pověřil Městský úřad Cheb 

provedením vyvlastňovacího řízení pozemků p.p.č. 167 a p.č. 168, k.ú. Ostrov nad Ohří. 

 

Pronájem nebytových prostor 

Většina nebytových prostor je celoročně obsazena nájemci, uvolněné nebytové prostory jsou nabízeny na úředních 

deskách k pronájmu. Záměry Města pronajmout nebytové prostory bývají nyní na úřední desce vyvěšeny na delší dobu 

z důvodu malého zájmu o pronájem NP. 

Odborem majetku města je v současné době evidováno 122 nájemních smluv a 33 výpůjčních smluv na nebytové 

prostory. Dvě třetiny nebytových prostor mají ve správě realitní kanceláře REBA a IKON. Příjem z nájemného za 

pronájem nebytových prostor za rok 2009 byl 5.101.000,- Kč. 

Ač jsou současní nájemci nebytových prostor v majetku Města Ostrov jiţ po dobu dvou let zvýhodňováni 

nenavyšováním nájemného o inflaci a nájemci noví mají moţnost vyuţít moţnosti úlevy na základě Programu aktivní 

podpory podnikání (projekt spočívající ve vytváření nových pracovních míst a podpory stávajících podnikatelů 
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v nebytových prostorech města), od začátku roku 2010 začíná přibývat ţádostí o výpověď, přechodu nájmu na základě 

prodeje podniku, sniţování nájemného a sniţování výměr z pronájmu nebytových prostor. V současné době evidujeme 

sedm neobsazených nebytových prostor (č.p. 18, 2xč.p. 46, 4x NP na č.p. 706-712), dvě neobsazené výlohy (č.p. 706-

712) na Mírovém a Starém náměstí, jedna vývěsní skřínka na p.p.č. 224/35. Jeden nebytový prostor původně pronajatý 

na základě Nájemní smlouvy bude vypůjčen na základě Smlouvy                 o výpůjčce (č.p. 1202).  

Celková výše ušlého nájemného v neobsazených prostorech Města Ostrov od 1.1.2010 do 31.12.2010 činila cca 

500.000,-Kč. 

 

Zvláštní užívání veřejného prostranství 

Odborem bylo vydáno celkem 173 souhlasů se zvláštním uţíváním veřejného prostranství, příjem z místních poplatků 

činil 2.436.776,- Kč, příjem za pronájem trţních míst na trţišti „U Lékárny“ činil  68.150,- Kč. 

 

Péče o kulturní památky 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním 

obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice. Odbor majetku města, zajišťující 

památkovou péči v  daném správním obvodu, spolupracuje ve věcech spojených s ochranou a obnovou kulturních 

památek s Ministerstvem kultury ČR, Národním památkovým ústavem v  Lokti, s Krajským úřadem Karlovarského 

kraje. Dohlíţí na čerpání dotací na obnovu kulturních památek 

Ve správním obvodu pověřené obce Ostrov je v roce 2010 evidováno 1 nemovitá národní kulturní památka a 120 

nemovitých kulturních památek, zapsaných v  Ústředním seznamu kulturních památek ČR, 3 památkové zóny (Ostrov, 

Horní Blatná, Jáchymov) a jedno ochranné pásmo kulturní památky Hradu a zámku Horní Hrad. V roce 2010 byly MK 

ČR za nemovité kulturní památky prohlášeny dům č. p. 281 v Nádraţní ulici v Ostrově a výdejový stojan benzínové 

čerpací stanice umístěný na pozemku p.p.č. 934/3 v obci Boţí Dar. 

Ve věci státní památkové péče v  přenesené působnosti v  celém správním území obce bylo v roce 2010 vydáno 91 

závazných stanovisek z toho 44 k obnově nemovitých kulturních památek a 47 o obnově objektů v městských 

památkových zónách. Dále pak bylo vydáno 5 rozhodnutí o opatření , která je povinen vlastník kulturní památky učinit 

v důsledku nepečování o kulturní památku podle ust.§ 10 odst.1 památkového zákona- Jáchymov č.p. 146, 72, 73, 

Ostrov č.p. 44, 148.  

 

Ekonomicko-administrativní činnost 

V souvislosti s řešením výše uvedených činností bylo odborem předloţeno 173 návrhů k projednání v radě města a 32 

návrhů k projednání v městském zastupitelstvu. Současně byla řešena korespondence odboru, která činila 1 577 čísel 

jednacích ve spisové sluţbě do konce roku. Odbor zajišťoval náleţitosti týkající se pojištění veškerého majetku města, 

kdy byly na základě nově pořízeného majetku uzavřeny nové dodatky ke stávající pojistné smlouvě na ţivelné pojištění 

veškerého nemovitého majetku města, dodatek o pojištění majetku proti odcizení věci krádeţí, vloupáním, nebo 

loupeţí, byly uzavřeny nové dodatky ke smlouvě na připojištění elektronických zařízení, byl pojištěn majetek města dle 

dotačních projektů, zároveň průběţně probíhá vyřizování veškerých pojistných událostí způsobených na majetku. 

Pojistné plnění při odškodňování úrazů občanů činilo  

10 000,- Kč. Celková částka za pojistné smlouvy, uzavřené s Českou pojišťovnou, činila 1 248 585,- Kč.  

Odbor majetku města v roce 2010 připravil při nakládání s nemovitým majetkem Města Ostrov 154 návrhů pro jednání 

Komise majetku města. 

 

Odbor životního prostředí 
Počet pracovníků: 

Vodní hospodářství 

Za kalendářní rok 2010 bylo na tomto úseku vydáno celkem 219 rozhodnutí a 873 dalších písemností. Dále bylo 

vybráno 56,4 tis. Kč za správní poplatky, byly uloţeny pokuty ve výši cca 321,7 tis. Kč. 

 

Ochrana přírody a krajiny 
Celkem byla provedena údrţba dvanácti významných lokalit z prostředků MŢP s přispěním z prostředků z rozpočtu 

města v úhrnné hodnotě více neţ 330 tis. Kč.  

Za kalendářní rok 2010 bylo na tomto úseku vydáno celkem 7 rozhodnutí a 15 závazných stanovisek a bylo vyřízeno 

dalších 391 písemností. Mimo to bylo na úseku ochrany přírody a krajiny vydáno 43 rozhodnutí o povolení kácení 

nelesní zeleně včetně určení náhradní výsadby na území města Ostrov.  

 

Samospráva městských lesů 

Celkové těţby byly v r. 2010 1705 m
3
 dříví, z toho byly těţby nahodilé 676 m

3
 (40 %)

 
a 1029 m

3
 těţby úmyslné. Bylo 

zalesněno 2,10ha holin po těţbě, provedeno 4,29 ha probírek a prořezávek a proti zvěři a buřeni ošetřeno 41 ha lesa. 

Byly prováděny nadále postupně nezbytné opravy lesních cest tak, aby byl zajištěn přístup zejména ke kalamitním 

plochám ve výši 68 tis. Kč. Hospodaření v městských lesích na celkové výměře 233 ha vykazuje zisk.  

Za kalendářní rok 2010 bylo na tomto úseku vyřízeno celkem 11 písemností.  
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Státní správa lesů 

Podle zákona 289/1995 Sb., lesní zákon. Za kalendářní rok 2010 bylo na tomto úseku vydáno celkem 30 rozhodnutí a 

bylo vyřízeno dalších 112 písemností. 

 

Státní správa myslivosti 

V oblasti státní správy myslivosti aplikuje do praxe zákon 449/2001 Sb., o myslivosti. Za kalendářní rok 2010 bylo na 

tomto úseku vydáno celkem 22 rozhodnutí, 331 loveckých lístků a bylo vyřízeno dalších 321 písemností.  

 

Odpadové hospodářství 

V rámci státní správy na úseku odpadového hospodářství za kalendářní rok 2010 bylo na tomto úseku vydáno celkem 

17 rozhodnutí a bylo vyřízeno dalších 424 písemností. 

 

Ochrana ovzduší 

V oblasti ochrany ovzduší za kalendářní rok 2010 bylo na tomto úseku vydáno celkem 45 rozhodnutí a bylo vyřízeno 

dalších 234 písemností. 

 

Ochrana ZPF, včelařství, rybářství, týrání zvířat, rostlinolékařská péče 

V r. 2010 bylo vydáno celkem 38 souhlasů z  odnětí půdy ze ZPF a s vedením tras liniových staveb, dále 6 rozhodnutí o 

placení odvodů za odňatou zemědělskou půdu, a další agenda související s ochranou ZPF.  

Na úseku rybářství bylo vydáno 174 rybářských lístků. 

V rámci ochrany zvířat bylo řešeno 15  písemností k případům ve spolupráci s Krajskou veterinární správou Karlovy 

Vary a Magistrátem Města Karlovy Vary, ve spolupráci s obč. sdruţením Macík byl prováděn odchyt a kastrace 

zdivočelých koček, zajišťováno ošetření poraněných volně ţijících zvířat. Byla řešena problematika ochrany 

obojţivelníků v době tahu na rizikových silničních úsecích. Na úseku rostlinolékařské péče byla řešena 1 písemnost ve 

věci výskytu karanténních škodlivých organizmů. 

Celkem bylo na všech v této kapitole uvedených úsecích za kalendářní rok 2010 vyřízeno dalších 376 písemností.  

V r. 2010 byla na základě návrhu OŢP vydána Obecně závazná vyhláška kterou se nařizuje provedení speciální 

ochranné dezinsekce / deratizace. Na základě této vyhlášky byla na území města Ostrova provedena ochranná 

deratizace. Dále bylo vybráno 179,6 tis. Kč za správní poplatky a odnětí půdy ze ZPF, byly uloţeny pokuty ve výši cca 

1,500 tis. Kč. 

 

Havarijní služba 

Čtyři pracovníci odboru ţivotního prostředí zajišťují nepřetrţitou havarijní sluţbu na úseku ţivotního prostředí na 

celém území v působnosti úřadu s rozšířenou působností MěÚ Ostrov, tzn. zajišťují v součinnosti zejména s HZS (IZS) 

u havárií spojených s úniky závadných látek do vnějšího ţivotního prostředí organizační opatření, vedoucí 

k minimalizaci či odstranění následků a jejich negativního vlivu na obyvatelstvo a ţivotní prostředí. Jedná se především 

o únik závadných látek do vody, ovzduší, na volně přístupná prostranství, do půdy atp. různého rozsahu včetně 

významných havárií. V r. 2010 bylo výjezdem řešeno 8 havárií, další tři havárie byly řešeny na dálku telefonicky. 

 

Odbor finanční 
Počet pracovníků: 10  

Finanční účtárna  
Počet proplacených faktur  4.857 

 

Pokladna  
počet příjmových dokladů    3.742  

počet výdajových dokladů    3.045 

 

Prodeje bytů a půdních vestaveb 

Sledovány splátky u  11 půdních vestaveb. 

 

Účetnictví realitních kanceláří spravujících městský bytový fond  
 

                           schválený rozpočet      upravený rozpočet            skutečnost    (v tis. Kč) 

Příjmy                      48.772                            52.842                         46.087 

Výdaje                     43.827                             47.261                         40.641  

 

Dluhy na nájemném za uţívání bytů 

K 1.1.2010       7.319 tis. Kč 

k 31.12.2010    8.122 tis. Kč 

Během roku dluhy vzrostly o 803 tis. Kč 

 

Úsek daní a poplatků  
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Povolování provozu výherních hracích přístrojů - během roku vydáno 38 rozhodnutí na povolení provozování 161 

výherních hracích přístrojů.  

K 31.12.2010 bylo ve městě povoleno 54 hracích přístrojů. Příjmy do rozpočtu města z výnosu poplatků za výherní 

hrací přístroje v roce 2010 činily 1.581 tis. Kč. 

 

Pohledávky města (mimo pohledávek z nájemného za byty) k 1.1.2010 činily 6.673 tis. Kč, k 31.12.2010 činily 7.296 

tis. Kč. Na nárůstu pohledávek o 623 tis. Kč se nejvíce podílely pokuty ukládané odborem dopravně správním, 

městskou policií.  

  

Rozpočet města  
Pro rok 2010 byl schválen rozpočet města s příjmy včetně financování z fondů města ve výši 499.950 tis. Kč a výdaji 

ve výši 499.950 tis. Kč.  

 

Rozpočtová opatření a přesuny v průběhu roku 2010 

Zpracováno 190 návrhů na rozpočtová opatření a 18 návrhů na přesuny v rozpisu rozpočtu. 

 

Upravený rozpočet města na rok 2010 byl vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši  586.014  tis. Kč.  

 

Plnění rozpočtu v roce 2010 činilo na příjmech 561.979 tis. Kč a na výdajích 506.354 tis. Kč.   

 

Rozpočet regionálního školství  

Celkový rozpočet přímých výdajů pro 24 škol a školských zařízení v regionu v roce 2010 činil 117.065 tis. Kč.      

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Počet pracovníků: 18 

Úsek sociální péče 

Agendu příspěvku na péči vykonávají 3 pracovnice. K 1. 1. 2010 bylo evidováno 730 příjemců příspěvku na péči. 

V roce 2010 bylo přijato 205 nových žádostí, 99 ţádostí o zvýšení příspěvku na péči a dále bylo zahájeno 71 řízení o 

příspěvku na péči z vlastního podnětu z důvodu konce platnosti lékařského posudku. Pracovnice provedly celkem 389 

šetření stupně závislosti klienta na péči jiné fyzické osoby, z toho cca. 50 % mimo území města Ostrov. Pracovnice 

provedly 74 kontrol vyuţívání příspěvku na péči. V roce 2010 byl přiznán příspěvek na péči 108 osobám, nebyl přiznán 

64 osobám, 64 osobám byl příspěvek zvýšen, 3 osobám byl odejmut, 109 příjemců příspěvku zemřelo. Ke dni 31. 12. 

2010 je evidováno 787 příjemců příspěvku na péči, z toho 60 příjemců mladších 18ti let.  

V roce 2010 bylo příjemcům příspěvku na péči vyplaceno 9 449 dávek a na výplatu těchto dávek byla poskytnuta státní 

dotace ve výši celkem 55 050 tis. Kč.   

Pracovnice této agendy mají rovněţ na starosti úsek zdravotnictví a agendu občanů zbavených způsobilosti k právním 

úkonům.  Město Ostrov je soudem ustanoveno opatrovníkem 4 občanům, kteří jsou zbaveni způsobilosti k právním 

úkonům. Na ţádost soudů provedly pracovnice 20 šetření ve věci občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům. 

Dále pracovnice vedly v roce 2010 8 správních řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu u osob, které nemohou 

samy důchod přijímat. 

Agendu dávek pomoci v hmotné nouzi vykonává 6 pracovníků. Přijali a zpracovali 485 ţádostí o příspěvek na 

ţivobytí. Příjemcům příspěvku na ţivobytí bylo vyplaceno celkem 5 973 dávek a na těchto dávkách bylo vyplaceno 16 

734 tis. Kč. Dále pracovníci přijali a zpracovali 182 ţádostí o doplatek na bydlení. Příjemcům doplatku na bydlení bylo 

vyplaceno 1 418 dávek a na těchto dávkách bylo vyplaceno celkem 2 707 tis. Kč. Dále bylo podáno 800 ţádostí o 

jednorázovou dávku - mimořádnou okamţitou pomoc, 20 ţádostí bylo zamítnuto, poskytnuto bylo 759 dávek a na těchto 

dávkách bylo vyplaceno celkem 2 265 tis. Kč.   

V rámci správního řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na ţivobytí a doplatek na bydlení) bylo 

pracovníky vypracováno 522 oznámení o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi, 1 072 oznámení o zvýšení dávek, 1 

248 rozhodnutí o sníţení dávek, 461 dávek bylo rozhodnutím odejmuto a 113 ţádostí o příspěvek na ţivobytí a doplatek 

na bydlení bylo rozhodnutím zamítnuto. 

V roce 2010 bylo pracovníky odboru řešeno celkem 8 150 případů. Na dávky pomoci v hmotné nouzi byla poskytnuta 

státní dotace v celkové výši 21 768 tis. Kč. 

Veřejná služba – osoby v hmotné nouzi uzavřely 251 smluv o výkonu veřejné sluţby. Veřejnou sluţbu vykonávalo 

v roce 2010 168 osob v hmotné nouzi. 

Z rozpočtu města byly v roce 2010 poskytnuty finanční příspěvky na zajištění sociálních a sociálně zdravotních sluţeb 

pro občany města Ostrov v celkové výši 2 340 tis. Kč. 

 

Poskytovatel služby výše příspěvku 

Občanské sdruţení Res vitae Karlovy Vary 

- zajištění pečovatelské 

sluţby 

- provoz Manţelské a 

rodinné poradny 

 

1 703 000,- Kč 

50 000,- Kč 

65 000,- Kč 
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- provoz Linky důvěry 

LDN Nejdek, lůţka paliativní péče 50 000,- Kč 

Centrum substituční terapie Karlovarského 

kraje 

30 000,- Kč 

Správa zdravotnických a sociálních sluţeb 

Cheb, vyšetření zraku předškolních dětí 

20 000,- Kč 

Tyflocentrum Karlovy Vary, středisko 

Ostrov 

51 700,- Kč  

Občasnké sdruţení Světlo Kadaň, K 

centrum 

30 000,- Kč  

Občanské sdruţení Nejste sami, Denní 

centrum Ţirafa 

50 000,- Kč 

Občanské sdruţení Kontakt bB, středisko 

K. Vary 

10 000,- Kč 

Oblastní charita Ostrov 

- zajištění sociálních sluţeb 

- provoz Domova 

pokojného stáří Hroznětín 

- provoz zařízení sociálních 

sluţeb Ostrov 

 

80 000,- Kč 

80 000,- Kč 

120 000,- Kč 

 

Odbor zajišťoval blahopřání, která byla zaslána 1 376 seniorům. U příleţitosti ţivotních jubileí seniorů města Ostrov 

bylo objednáno 328 dárkových balíčků. Balíčky předávala jménem Města Ostrov pracovnice Oblastní charity Ostrov. 

První narozené dítě v katastru města Ostrov v roce 2010 obdrţelo finanční dar města, který předal rodičům dítěte 

starosta města spolu s vedoucí odboru. 

 

Úsek sociálně právní ochrany 

Agendu orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) vykonává 5 pracovníků včetně vedoucí odboru, 4 

jako terénní sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí, včetně agendy náhradní rodinné péče. OSPOD je vedeno 2 

223 opatrovnických spisů a 175 spisů, kdy OSPOD zastupovalo jiný úřad. V roce 2010 bylo zaloţeno 202 nových 

opatrovnických spisů. Úsek OSPOD byl v roce 2010 ustanoven v 485 případech opatrovníkem nezletilých dětí pro 

soudní řízení a pracovnice se zúčastnily 532 ústních soudních jednání. 

Pracovnice OSPOD mají ve své intenzivní péči 76 dětí a sledují 28 dětí, u kterých byl nařízen soudní dohled a 30 dětí, 

které jsou svěřeny do péče jiného občana neţ rodiče.  Celkem bylo vykonáno 1 235 šetření v rodinách a výchovných 

zařízeních a 82 šetření v jiných zařízeních. Pracovnice pravidelně navštěvují 54 dětí, které jsou umístěny v dětských 

domovech, v roce 2010 provedly 222 návštěv v dětských domovech a pohovorů s nezl. dětmi. Dále je sledována péče 

pěstounských rodin o 48 nezl. dětí svěřených do pěstounské a poručnické péče. Do náhradní rodinné péče bylo 

Krajskému úřadu Karlovarského kraje nabídnuto 12 dětí a 8 dětí bylo v roce 2010 předáno rozhodnutím odboru do péče 

budoucích osvojitelů a pěstounů. 

Agendu kurátora pro mládež vykonává 1pracovnice, která vede 124 spisů klientů, z nichţ má 10 v intenzivní péči, 

nad 3 klienty je nařízen soudní dohled, nad 11 klienty ústavní výchova a 1 klient má nařízenu ochrannou výchovu. 

V roce 2010 bylo 14 trestných činů spácháno dětmi mladšími 15 let a 26 trestných činů mladistvými ve věku od 15 do 

18 let. Přestupků se dopustilo 24 mladistvých. Sociální pracovnice se zúčastnila ve spolupráci s Městskou policií Ostrov 

a Policií ČR 5 kontrolních akcí na poţívání alkoholu osobami mladšími 18-ti let. V rámci pracovní pohotovosti bylo 

mimo pracovní dobu provedeno v terénu celkem 16 zásahů. 

Agendu sociálního kurátora zajišťuje 1 pracovník, který ke konci roku 2010 vedl na svém úseku 422 spisů. Ke konci 

roku 2010 vykonávalo trest odnětí svobody ve věznicích 84 osob a 12 jich bylo umístěno ve výkonu vazby. 

V roce 2010 měl kurátor v intenzivní péči 119 klientů, z toho 108 muţů a 11 ţen. 58 % klientů tvoří obyvatelé přímo 

ţijící na území Ostrova. V roce 2010 bylo v rámci kontinuální práce s pachateli trestné činnosti navštíveno 9 věznic (z 

toho 2 věznice opakovaně), ve kterých jsou klienti umístěni a přímo ve věznici bylo provedeno 31 pohovorů s klienty. 

Ve Věznici Ostrov provedl sociální kurátor 3 besedy před propuštěním pro celkem 72 odsouzených. V roce 2010 bylo 

z výkonu trestu propuštěno 76 osob, z vazby 12 osob a ze zařízení pro výkon ústavní výchovy po dovršení 18-ti let věku 

4 klienti. Klientům bylo poskytnuto 63 jednorázových dávek k zabezpečení jejich ţivotních potřeb v celkové výši 

68 500,- Kč. Se 47 klienty bylo kontinuálně pracováno, práce s nimi byla zahájena jiţ ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Stejný pracovník zajišťuje i agendu romského poradce, spolupracuje s romskými sdruţeními, pomáhá řešit konkrétní 

záleţitosti členů romské komunity, např. bytovou otázku, dluhy na nájemném, podporu romských ţáků středních škol 

atd. 

Dále tento pracovník zajišťuje agendu výkonu trestu obecně prospěšných prací. V roce 2010 bylo vedeno 12 klientů. 

Ve spolupráci s Probační a mediační sluţbou ČR, středisko Karlovy Vary a organizacemi na území města Ostrov byl za 

rok 2010 zprostředkován výkon trestu obecně prospěšných prací pro 9 klientů, kteří odpracovali 1 382 hodin. 

Agendu péče o staré a těžce zdravotně postižené občany komplexně zajišťuje 1 pracovnice. V roce 2010 bylo přijato 

306 žádostí o mimořádné výhody pro těţce zdravotně postiţené občany, 384 žádostí o příspěvek na provoz motorového 
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vozidla, 88 žádostí o příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, o příspěvek na 

opatření zvláštních pomůcek a příspěvek na úpravu bytu. Přijaty byly 4 ţádosti o příspěvek na úhradu za uţívaní 

bezbariérového bytu a tento příspěvek byl vyplácen 8 příjemcům. Dále bylo přijato 67 ţádostí o příspěvek na 

individuální dopravu. Na  úseku péče o staré a těţce zdravotně postiţené občany bylo vedeno 849 správních řízení. 

V roce 2010 bylo provedeno 49 šetření v rodinách u občanů těţce zdravotně postiţených. Bylo vydáno 162 průkazů 

mimořádných výhod pro těţce zdravotně postiţené občany – z toho 84 průkazů ZTP/P, 72 průkazů ZTP a 6 průkazů TP. 

Dále bylo vydáno 140 označení vozidel přepravujících těţce zdravotně postiţené občany. V roce 2010 bylo na dávkách 

sociální péče pro těţce zdravotně postiţené občany vyplaceno celkem 4 969 tis. Kč, z toho 1 503 tis. Kč na příspěvku na 

provoz motorového vozidla, 700 tis. Kč na příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového 

vozidla, 2 437 tis. Kč na příspěvku na opatření zvláštních pomůcek, 252 tis. Kč na příspěvku na úpravu bytu  

a příspěvku na úhradu za uţívání bezbariérového bytu a 77 tis. Kč na příspěvku na individuální dopravu.  

   

Bytová agenda 

V roce 2010 byly na odbor SVZ přijímány průběţně ţádosti o mimořádné přidělení bytu, ţádosti o byty v obytném 

souboru Klášter Ostrov, ţádosti o byty v Domě s pečovatelskou sluţbou v Ostrově a mimořádně byl v měsíci březnu 

vyhlášen příjem ţádostí na doplnění pořadníku na byty v domech čp. 615, 616 a 618 v Ostrově. V průběhu roku jsou 

průběţně doplňovány pořadníky na byty v DPS v Ostrově a na byty v obytném souboru Klášter Ostrov. V platnosti jsou 

4 pořadníky na byty. 

Na odboru byly vyřizovány ţádosti o prodlouţení nájemní smlouvy, souhlasy s ukončením nájemní smlouvy, ţádosti o 

přechod nájmu bytů, směny a podnájmy bytů, ţádosti o přidělení a prodlouţení ubytování na městské ubytovně čp. 612 

v ul. Odborů, přidělování bytových náhrad po vystěhování z jiných bytů, dále v průběhu celého roku jsou řešeny 

stíţnosti na uţívání bytu a nevhodné chování nájemců, kteří ruší ostatní nájemníky. V rámci této činnosti bylo vyřízeno 

cca 400 čísel jednacích. 

V roce 2010 bylo fakticky přiděleno 60 bytů, z toho 16 bytů mimořádně, 3 byty jako bytová náhrada po vystěhování 

z jiného bytu, 1 byt dle pořadníku na přidělování bytů v obytném souboru Klášter Ostrov, 11 bytů v Domě 

s pečovatelskou sluţbou na Hlavní tř. v Ostrově, 9 bytů dle pořadníku ţádostí podaných do 30. 11. 1993, 10 bytů dle 

pořadníku na přidělování bytů se stanoveným nejvyšším nájemným, které je v místě a čase obvyklé, 10 bytů dle 

pořadníku na byty na čp. 618, 615 a 616 v Ostrově. V roce 2010 byly přiděleny 3 byty zvláštního určení. Velikosti 

přidělených bytů: 1+0  20 bytů;  1+kk 10 bytů; 1+1 13 bytů; 2+kk 3 byty; 2+0 2 byty a 2+1 12 bytů. 

V roce 2010 bylo zamítnuto 55 ţádostí o mimořádné přidělení bytů.  

V roce 2010 došlo k 18 přechodům nájmu bytu, z toho 1 dle § 705 OZ, 3 dle § 706 OZ, 5 dle § 707  OZ a 9 dle § 708 

OZ.  

Proběhlo 9 směn bytů, 3 ţádosti byly zamítnuty. Byl vydán souhlas s 9 podnájmy na dobu 12 měsíců.  

V souvislosti s řešením výše uvedené agendy bylo odborem předloţeno 13 návrhů a 11 informací k projednání v Radě 

města Ostrov. Proběhlo 8 jednání bytové komise. 

V roce 2010 byla úsekem sociálně právní ochrany vyřízena korespondence o celkovém počtu cca. 2 559 čísel jednacích.   

                     

Odbor výstavby 
Počet pracovníků: 7 

Odbor z největší části provádí výkon státní správy, jako pověřený obecný stavební úřad pro území obcí Hájek, 

Hroznětín, Krásný Les, Ostrov a Stráţ nad Ohří. Dále odbor prováděl činnosti speciálního stavebního úřadu pro 

stavby pozemních komunikací pro oblast obcí Hájek, Hroznětín, Krásný Les, Ostrov, Stráţ nad Ohří, Abertamy, Boţí 

Dar, Horní Blatná, Jáchymov, Merklín, Pernink, Potůčky, Velichov a Vojkovice. Odbor také vykonává činnost 

vyvlastňovacího úřadu. Odboru přísluší i vyřizování agendy podle § 5 občanského zákoníku tj. ochrana pokojného 

stavu a v některých případech i vykonávat činnost exekučního správního orgánu ve věcech stavebních. V oblasti 

samosprávy odbor výstavby přiděloval evidenční čísla staveb, podílel se na zpracování změn územního plánu a účastí 

v investiční komisi se podílel i na přípravě investic města. Měsíčně odbor podává statistická hlášení o povolovaných 

stavbách a dokončených budovách statistickému úřadu. Všichni referenti odboru, u kterých to vyţaduje zákon, mají 

sloţenu zkoušku zvláštní odborné způsobilosti.  

Na úseku územního řízení stavební úřad vedl územní řízení, vydával rozhodnutí o umístění staveb, o vyuţití území, 

dělení a scelování pozemků. Dále vydával souhlasy pro dělení a scelování pozemků, souhlasy ke stavbám pro speciální 

stavební úřady a podával informace stavebníkům v oblasti, která se týká územního řízení. Na úseku stavebního řízení 

prováděl stavební řízení a povoloval uţívání staveb a provozoven, vydával souhlasy k ohlašovaným stavbám, povoloval 

změny staveb před dokončením, povoloval terénní úpravy a reklamní zařízení. Prováděl kolaudační řízení, kolaudoval 

stavby a vydával kolaudační souhlasy, rozhodoval o změnách uţívání staveb, povoloval nebo nařizoval odstraňování 

staveb, nařizoval provedení stavebních úprav nebo zabezpečení staveb. Odbor také zajišťoval výkon státního stavebního 

dohledu a vedl řízení o přestupcích a správních deliktech. Velmi významnou činností je i konzultační a i informační 

činnost, kterou všichni referenti stavebního úřadu provádějí ještě před zahájením řízení. 

Na odbor výstavby v roce 2010 došlo a bylo vyřízeno celkem 1853 podání od občanů a organizací. Na správních 

poplatcích bylo vybráno 159 tis. Kč. 



 12 

     

     

Odbor správy majetku města 
Na odboru správy majetku města pracovalo v průběhu roku 2010 sedm zaměstnanců včetně vedoucího odboru. 

Zajišťována byla především investiční výstavba a opravy majetku města. Odbor správy majetku zajišťuje opravy 

školských, kulturních a sportovní zařízení, chod hřbitova, útulku pro psy, opravy a údrţby veřejného osvětlení či 

televizních kabelových rozvodů, právě tak, jako zajišťování oprav chodníků a komunikací ve městě. 

Dále odbor v rámci samosprávní činnosti zajišťuje veškerou činnost při nakládání s odpady, opravy městského 

mobiliáře a zajišťuje provádění zimní údrţby, čištění města, údrţbu městské zeleně včetně běţné údrţby zámeckého 

parku. Celkové rozpočtové finanční náklady zajišťované odborem dosáhly 148 mil. Kč. 

Další součástí práce odboru je téţ práce v komisích města a to investiční, dopravní a místních částí. 

 

Školská a kulturní zařízení 

Součástí kaţdoročního zajišťování funkčního stavu budov, základních škol, mateřských škol a ostatních příspěvkových 

organizací města, je provádění nutných oprav a údrţby, na které bylo v loňském roce vynaloţeno na objekty mateřských 

škol 5.079 tis. Kč a škol základních 9.068 tis. Kč. Kromě těchto finančních prostředků byly v rámci velkých oprav a 

investic vloţeny do modernizace budov mateřských škol finance ve výši 5.643 tis. Kč a do budov základních škol ve 

výši 5.807 tis. Kč. Za finanční prostředky čerpané z rozpočtu města byla dokončena oprava izolace spodní stavby MŠ 

Halasova, provedeno její zateplení objektu ze severní strany za 1.049 tis. Kč. V MŠ Palackého proběhla modernizace 

sociálních prostor, tj. vybudování nových umýváren a sociálních prostor včetně rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace 

a otopné soustavy, výměně keramických obkladů a dlaţeb a dodání a montáţí nového sanitárního vybavení. za  3.085 

tis. Kč, změna dispozičních řešení šaten za 601 tis. Kč a vybudování úklidových místností za 293 tis. Kč. V rámci 

tohoto projektu byla provedena oprava rozvodů elektroinstalace a  modernizaci osvětlovací techniky za  749 tis. Kč.  

V budově MŠ J. V. Myslbeka byla dokončena kompletní rekonstrukce rozvodů otopné soustavy a výměníkové stanice 

uvnitř objektu za 1.369 tis. Kč, s propojením na automatický provoz. Odizolování spodní stavby ze severní strany 

objektu MŠ Krušnohorská a její zateplení neslo finanční náklad 826 tis. Kč, dále na tomto objektu byla provedena 

oprava klempířských prvků atik a probití a nátěr střechy za 391 tis. Kč. Energetické úniky, špatné ovládání a neméně i 

nevábný vzhled stojí za další investicí Města Ostrov, v prázdninových měsících proběhla výměna starých dřevěných 

oken a dveří za nová plastová v ZŠ J.V. Myslbeka, realizace díla zatíţila rozpočet města částkou 4,1 mil Kč. Další část 

ploché střechy školy v ulici Masarykova dostala novou plastovou krytinu za 1.761 tis. Kč. V prostorách tělocvičny - 

sever toho samého objektu byla provedena oprava podlahy a výměna parket za 999 tis. Kč, a za 170 tis. Kč byla 

provedena výměna rozvodů a osvětlovacích těles nevyhovujícího osvětlení za moderní osvětlovací tělesa určená do 

sportovních zařízení s niţší spotřebou el. energie a splňující poţadavky Vyhl. č. 410/05 Sb. Investice na opravy a 

údrţbu bazénu a přilehlých prostor na ZŠ Masarykova byla 90 tis. Kč. 

Opravy a nutná údrţba v objemu 667 tis. Kč byly provedeny, také na objektech ostatních příspěvkových organizací, 

které jsou v majetku Města Ostrov. Jedná se o Městskou knihovnu, kde opravy a udrţování objektu stály 34 tis. Kč, 

Základní uměleckou školu v Masarykově ulici, objekty čp. 715, 717 a 1195, kde byla provedena výměna dalších 

stavebních výplní za 201 tis. Kč, a u objektu čp. 717 byla montována přístupová rampa pro občany ZTP za 85 tis. Kč. 

Na odstranění závad po zatečení do teras objektu Domu zvláštního určení v pavilónu „A“,“B“ a „C“ se vynaloţilo 122 

tis. Kč, a oprava a údrţba objektu stála 545 tis. Kč. Budova Hasičské zbrojnice JSDH Ostrov oprava a údrţba 50 tis. Kč. 

Úklid objektu, oprava a doplnění regálů s velkou nosností ve skladových prostorách města, v areálu Mattoni, 

vyţadovala finanční částku 50 tis. Kč. Údrţba a opravy nově zrekonstruovaných objektů v Areálu kláštera si vyţádala 

čerpání 18 tis. Kč z rozpočtu města. 

 

Městské koupaliště 

Oproti předchozím letům, kdy nepříznivé klimatické podmínky dovolovaly otevření městského koupaliště aţ v průběhu 

měsíce června, v roce 2010 byla zahájena sezóna jiţ 1. června, tj. na Den dětí. V rámci tohoto dne byl pro dětské 

návštěvníky vstup zdarma. Provoz tohoto zařízení byl ukončen počátkem měsíce září. Léto v roce 2010 patřilo spíše 

k létům teplotně studenějším a sráţkově bohatším. Tyto nepříznivé klimatické podmínky se odrazily na návštěvnosti 

koupaliště, která činila necelých 18 tisíc osob a na vstupném bylo vybráno 632 tis. Kč. V Celkové náklady vynaloţené 

na provoz tohoto zařízení, včetně oprav a údrţby, činily 2,104 mil. Kč. 

 

Veřejné osvětlení města 

V majetku města je 1 890 světelných míst, coţ představuje 2 028 světelných zdrojů. V průběhu roku byla prováděna 

běţná a preventivní údrţba veřejného osvětlení ve městě, včetně spádových obcí. Na preventivní údrţbu, opravy a 

jednotlivé výměny havarijních kabelových polí a sloupů bylo v tomto roce celkově vynaloţeno 2,763 mil. Kč. Za 

spotřebu elektrické energie veřejného osvětlení ve městě a spádových obcích bylo zaplaceno cca 2,314 mil. Kč. 

 

Městský  hřbitov 

V průběhu roku 2010 byly na městském hřbitově provedeny běţné opravy zařízení. Náklady na opravy a údrţbu areálu 

hřbitova byly ve výši 150 tis. Kč. Provozní náklady na zajištění chodu hřbitova (el.energie, vodné a stočné, odvoz 

odpadu a mandátní odměna) činily v roce 2010 celkem 557 tis. Kč. Na poplatcích za pronájem hrobových a urnových 

míst, včetně poplatků za sluţby bylo vybráno 580 tis. Kč. 
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Městský útulek pro psy 

V roce 2010 bylo na území města odchyceno nebo předáno do městského útulku cca 260 psů. Pro většinu těchto psů se 

podařilo během krátké doby, nalézt nového majitele. Náklady na chod útulku (mandátní odměna správci, elektrická 

energie,vodné, dotace neziskové organizaci, krmivo a veterinární péče), včetně provedených údrţbových oprav dosáhly 

v tomto roce celkové výše 827 tis. Kč.  

 

Odpadové hospodářství 

Město Ostrov prostřednictvím oprávněné firmy tj. Marius Pedersen a.s. a spol. RESUR s.r.o. Otovice zajišťuje systém 

shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho území. 

V průběhu roku byl plně vyuţíván Sběrný dvůr, jeho náklady na provoz činily 2 983 tis. Kč. Akce „Jarní úklid“začala 

3.4.2010, byla omezena pouze na sobotní vývozy v dopoledních hodinách pro menší lokality a na ţádost SVBJ v úterý, 

ve středu a čtvrtek v odpoledních hodinách. Celkem bylo odvezeno 230 ks kontejnerů s objemným odpadem v částce 

700 tis. Kč. Prováděnou kontrolní činností se předchází, ale i následně řeší zjištěné nedostatky, odhalují se „černé 

skládky“ a pokud je zjištěn pachatel, je předán k  řešení přestupkové komisi. Bohuţel ve většině případech se pachatel 

nedá zjistit. Pokud jsou odloţeny komunální odpady mimo nádoby, provádí se mimořádný úklid s následným 

vyúčtováním. 

  

Separace odpadů v našem městě je zajišťována prostřednictvím 66 ks nádob na třídění plastů, 64 ks  na papír, 15 ks na 

bílé sklo a 68 ks na sklo barevné.  

Na základě uzavřené smlouvy se společností EKO-KOM jsou Městu poskytovány finanční prostředky za mnoţství 

vytříděného komunálního odpadu a lze konstatovat, ţe tento druh odstraňování odpadů plně pokrývá zisk z plnění 

společnosti EKO-KOM.  

Porovnání třídění za rok 2005 - 2010 : 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sklo   98 tun 123 tun 121 tun 165 tun 164 tun 148 tun 

Papír 120 tun 151 tun 445 tun 247 tun 440 tun 308 tun 

Plasty   46 tun 51,5 

tuny 

  65 tun   85 tun 104 tun 110 tun 

Nápojové 

kartony 

   4,5 

tuny 

  4 tuny    3,5 tuny      4,5 tuny     4 tuny 

Textil        9 tun    12 tun   22 tun 

 

Na úseku oprav městského mobiliáře byly zajišťovány opravy nefunkčních prvků včetně prvků na dětských hřištích. 

Celkové náklady činily 600tis. Kč. Na oplocením zabezpečená dětská pískoviště dbá správce, který v období od dubna 

do října zajišťuje čistotu písku a stav herních prvků, pro zabránění moţnosti dětských úrazů. I v tomto roce jsme však 

museli odstraňovat následky vandalismu na dětských hřištích. A to převáţně z důvodů nedodrţování věkové skupiny a 

hmotnosti, pro kterou jsou herní prvky určeny.  Průběţně byly vyřizovány ţádosti občanů na různé druhy oprav 

městského mobiliáře jako jsou např. lavičky,klepače a sušáky na prádlo, v celkové částce 200 tis. Kč 

 

Čistota města 

Úklid města zajišťuje firma Marius Pedersen a.s. Výše uvedená firma zajišťuje sběr papírků na travnatých plochách, 

které jsou zahrnuty v plánu sekání a na dětských hřištích i pískovištích, dále pak takzvané letní čištění, které zahrnuje 

strojní i ruční čištění veřejných prostranství, náměstí a autobusových zastávek. 

Po zimním období jsme zaznamenali velké mnoţství papírků, jak na travnatých plochách i mezi keřovými výsadbami 

tak na komunikacích. Na tuto situaci reagovala firma Marius Pedersen a.s. tím, ţe zvýšila počet sběračů papírků a 

nejkritičtější úseky byly pečlivě vysbírány. Jako problémové lokality se ukázali garáţe v ul.Lidická, Staroměstská a 

lokality na kopci. Po domluvě s vedoucím úklidové firmy byly i tyto nedostatky odstraněny. 

Ve spolupráci s výše uvedenou firmou byl připraven harmonogram jarního a podzimního blokového čištění, ten byl 

zveřejněn v Ostrovském měsíčníku, kabelové televizi a na úřední desce, aby občané byli včas informováni a mohli svá 

vozidla přeparkovat. I přes to bylo nutné přistoupit k odtahu vozidel, jejichţ majitelé nerespektovali přenosné dopravní 

značení o zákazu stání a nadále své vozy nechali zaparkované na parkovacích místech, na kterých mělo probíhat 

blokové čištění. Jako upozornění na blokové čištění je vţdy umístěno v daném úseku 7 dní předem přenosné dopravní 

značení. Odtahy vozidel provádí firma Auto Sluţby Ostrov s.r.o. Majitelé odtaţených vozidel jsou dopisem 

upozorňováni na odtah jejich automobilu vč., upozornění na úhradu blokové pokuty za porušení dopravního značení a 

zaplacení parkovného na odstavném parkovišti v areálu firmy Auto Sluţby Ostrov s.r.o. Seznam nevyzvednutých 

vozidel byl vyvěšen na úřední desce po uplynutí zákonné lhůty, budou vozidla zlikvidována. Pokud občan doloţil, ţe 

nemohl auto přeparkovat z důvodů pobitu v nemocnici, nebo v cizině, byl mu poplatek za odtah vrácen. V současné 

době zůstává na hlídaném parkovišti firmy Auto Sluţby Ostrov s.r.o., sedm nevyzvednutých vozidel, z blokového 

čištění v roce 2010, z toho dvě vozidla bez RZ.  V zimních měsících firma Marius Pedersen a.s., zajišťuje i zimní 

údrţbu města dle plánu zimní údrţby. Rychle jsou řešeny nedostatky v zimní údrţbě vč. odvozu sněhu z problémových 

částí města na skládku. Nepříznivé klimatické podmínky přinesly velké mnoţství sněhu.  Po domluvě s ředitelem firmy 
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byly najmuty další mechanismy pro úklid komunikací a parkovišť. V souvislosti se zimní údrţbou bylo řešeno celkem 

14 úrazů způsobené zasněţenou a zledovatělou plochou. 

 

Městská zeleň 

Údrţba městské zeleně začátkem roku v období takzvaného vegetačního klidu znamená zejména prořezávání a kácení stromů. 

Odstraňovány jsou stromy, u kterých byl zaznamenán špatný zdravotní stav a zhoršená provozní bezpečnost. Tyto dřeviny 

vykazují zmenšenou listovou plochu, zjevné usychání koruny, nebo odumírající kmenová část. Následkem výše uvedených 

činitelů se stromy stávají nestabilními a ohroţujícími prvky v krajině. V loňském roce probíhaly probírky a prořezávky na ţádost 

občanů, v mnoha případech se jednalo o dřeviny stínící do přilehlých bytů, nebo o stromy u kterých byla zhoršená provozní 

bezpečnost vlivem napadení různými chorobami. U takových dřevin proběhly prořezávky, ve výjimečných případech došlo ke 

kácení.     

Začátkem měsíce května započalo sekání trávy, díky klimatickým podmínkám, které přispěly k intenzivnějšímu růstu trav bylo 

nutné provést i seč pátou, po dokončení sekání započalo hrabání listí.  V letních měsících byly vysázeny sezónní rostliny do 

záhonů a nádob na náměstí, v parčíku Oty Hofmana, u MěÚ a do přenosných nádob, které jsou rozmístěny v částech města. 

Během letních měsíců jsme zaznamenali zvýšené teploty vlivem této skutečnosti, bylo nutné přistoupit k intenzivní zálivce květin 

v přenosných nádobách a květinových záhonů v parčících. Jako kaţdý rok jsme se potýkali s krádeţemi květin, jak na Mírovém 

náměstí, tak v parčíku Oty Hofmana i v přenosných nádobách rozmístěných po městě. Na tuto situaci jsme reagovali nákupem 

nových rostlin.  

 

Doprava a místní komunikace 

Na úseku dopravy a místních komunikací bylo v roce 2010 investováno do běţných oprav místních komunikací ve 

městě a přilehlých částech města: 

1) Opravy a údrţba vozovek                                     3 670 tis. Kč   

2) Opravy a údrţba chodníků                                                  1 970 tis. Kč 

3) Opravy schodišť                                         180 tis. Kč 

4) Údrţba vodorovného a svislého doprav. značení                            670 tis. Kč 

5) Opravy mostních objektů                                                                 250 tis. Kč  

 

Mimo běţných oprav komunikací lze z oblasti dopravních staveb uvést vybudování přechodu pro chodce 

v Jáchymovské ulici u prodejny fotopotřeb. Stavba výrazně přispěla ke zvýšení bezpečnosti chodců - zejména dětí, 

které tento přechod vyuţívají při docházce do MDDM.  Náklady na stavbu činily 184 tis. Kč. Zhotovitelem stavby byla 

firma Kanov s.r.o. 

V rámci oprav chodníků byl rekonstruován chodník v ulici Horská, a to v úseku Hlavní – Májová. Tato rekonstrukce, 

jejíţ náklady činily 560 tis. Kč, je součástí uceleného projektu Regenerace městského prostoru. Zhotovitelem stavby je 

firma Marius Pedersen a.s. 

Další takovou stavbou je rekonstrukce chodníku v ulici Masarykova, a to v úseku Májová – Severní. Součástí této 

rekonstrukce je i úprava křiţovatky Májová – Masarykova. Náklady na realizaci činily 575 tis. Kč. Zhotovitelem stavby 

byla firma Nedvěd stavební a.s.   

Těsně před zimním obdobím byly vybudovány propojovací parkové cesty v ulici Na Příkopě a u světelné křiţovatky na 

Hlavní třídě.     

 

V rámci oprav dešťové kanalizace ve městě bylo proinvestováno 480 tis. Kč.  

 

Bytové hospodářství: 

 Mimo běţnou údrţbu bytového fondu a drobných oprav byly v roce 2010 realizovány i opravy a rekonstrukce většího 

rozsahu viz tabulka: 

 

objekt Finanční částka 

Sanační úpravy půdních bytů čp.768 byt.č. 38 a 39 ul. Palackého Ostrov.    737 tis. Kč 

Výměna oken v čp. 1329 – 1331 Lidická ulice Ostrov 2 041 tis. Kč 

Výměna oken v čp. 777 – 779 Palackého ul. Ostrov v návaznosti na 

výměnu střeš,krytiny 

   388 tis. Kč 

Oprava odvětrání koupelen a kuchyní v čp. 1349 Lidická ul. Ostrov     271 tis. Kč 

Oprava zatékání čp. 706-712 Brigádnická ulice Ostrov    413 tis. Kč 

Oprava fasády čp. 625-6 Halasova ulice Ostrov   1 650 tis. Kč 

Rekonstrukce rozvodů plynu Hlavní 694-699 Ostrov     251 tis. Kč 

 

Nejnáročnější akcí v roce 2010 je stavba „Oprava fasády vč. výměny oken bytového domu čp. 794 – 800 (Pošta) 

Ostrov“. Celkový objem zakázky činí 26 mil. Kč . Termín dokončení stavby je  dle uzavřené smlouvy vzhledem 

k nepříznivému počasí koncem roku 2010  stanoven do 30.4.2011. 

Rovněţ tak akce „Zateplení objektu čp. 1322 ul. Druţební Ostrov“ pokračuje v letošním roce s termínem ukončení 

v srpnu 2011 za celkový finanční objem 3 mil. Kč. 
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Nebytové hospodářství 

Na opravu a údrţbu nebytových prostor bylo v roce 2010 vynaloţeno 800 tis. Kč 

Kromě výše uvedené běţné údrţby a drobných oprav byly realizovány i opravy a rekonstrukce většího rozsahu, jako 

například Oprava střechy E – čp. 1202 ul. U Nemocnice Ostrov za 412 tis.  V areálu TIMA se provádí obnova 

sociálního zařízení za 452 tis. Kč, akce rovněţ přechází do roku 2011s termínem dokončení v únoru 2011. 

  

Odbor investic 
Počet pracovníků: 5 

Dokončené investice v roce 2010:  

 

Inženýrské stavby: 

Prodlouţení přivaděče pro Borecké rybníky 983 tis. Kč 

Komunikace: 

Cyklotrasa Květnová – Vojkovice   1 414 tis. Kč 

Výstavba propojky z ulice Severní do Jáchymovské - celkem za stavbu        10 075 tis. Kč 

                                                                                               za rok 2010 7 618 tis. Kč 

Přemístění autobusové zastávky Krušnohorská ulice                                            225 tis. Kč 

Zadní Klínovecká – rekonstrukce komunikace                                                                              1 453 tis. Kč 

Pozemní stavby: 

Přestavba objektu č.p.1199, Ostrov, Masarykova ul. na mateřskou školu   23 344 tis. Kč 

Mateřská škola, Ostrov, Masarykova 1195 - rekonstrukce kuchyně 3 374 tis. Kč 

Lesopark Borecké rybníky - celkové náklady na projekt 7 502 tis. Kč 

Dotace - způsobilé výdaje 100,00 %  5 127 tis. Kč  

Dotace ERDF 85,00 %  4 358 tis. Kč  

Dotace SFŢP ČR 5,00 %  256 tis. Kč  

Letní tábor a rekreační středisko MDDM Ostrov v Manětíně                        7 337 tis.Kč 

Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov:                                                              14 563 tis.Kč 

Obnova kulturních památek  

Kamenné kašny na Starém náměstí v Ostrově 386 tis.Kč    

 z toho dotace Ministerstva kultury ČR 216 tis.Kč 

Sloup Nejsvětější Trojice před kostelem sv. Michala na Malém náměstí v Ostrově 838 tis. Kč 

 z toho dotace Ministerstva kultury ČR 639 tis.Kč 

Odstranění vlhkosti v objektu MDDM Ostrov             2 852 tis.Kč 

Historický Ostrov II 

Dokončené a zkolaudované dílčí Dopravní stavby: 14 352 tis. Kč 

Propojka ulic Dukelských hrdinů – Nádraţní        

Úprava křiţovatky ulic Masarykova – Krušnohorská – Dukelských hrdinů  

Změna dopravního řešení před Zámkem a Palácem princů  

Vyuţití Paláce princů pro městskou knihovnu 23 780 tis. Kč 

Inţenýrskou činnost TDI, Autorský dozor, BOZP 717 tis. Kč 

Rozvojové projekty: 

Příprava projektů Regenerace městského prostoru 3 932 tis. Kč 

 

 

Odbor rozvoje a územního plánování 
Úsek územního plánování 

- vydána Změna č. 5 a 6 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. – vlečka formou opatření 

obecné povahy  

- vydána změna č. 26 ÚPM Ostrov formou opatření obecné povahy  

 

Koncepce a studie 

- dokončeno zpracování územní studie pro rozvojovou lokalitu KF-OV4 v místní části Kfely, Ostrov, která je 

určena pro výstavbu občanské vybavenosti - hřiště, 

- dokončeno zpracování studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury v ulici Nad Nádraţím, 

Ostrov, kde pozemky jsou určeny pro výstavbu rodinných domů 

- zpracováno a projednáno plnění Strategického plánu rozvoje města za rok 2009 a schválena jeho aktualizace 

pro rok 2010 a další. K návrhu plnění a aktualizace se měla moţnost veřejnost vyjádřit prostřednictvím webových 

stránek. 

- dopracován, projednán a schválen byl Program regenerace Městské památkové zóny Ostrov na období let 2010 

- 2020 

- dále bylo zahájeno zpracování studie a následné projektové dokumentace na revitalizaci lokality „Kopec“, 

Lidická ulice, Ostrov na městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyţití. 
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Dotační management 

podány byly ţádosti o dotaci na následující projekty: 

- „eGON centrum Ostrov: I. technologické centrum ORP a II. elektronická spisová sluţba". Ţádosti bylo 

vyhověno, dotace z fondů EU přidělena a realizace projektu byla zahájena.  

- „Vybudování a uplatnění na trhu Sasko - Česká SILBERSTRASSE (Stříbrná stezka)“. Ţádosti bylo vyhověno, 

dotace z fondů EU přidělena a realizace projektu byla zahájena. Jedná se o projekt v rámci přeshraniční spolupráce. 

- „Stříbrná stezka – Silberstrasse – I. investiční etapa“. Ţádosti bylo vyhověno, dotace z fondů EU přidělena a 

realizace projektu byla zahájena. Jedná se o projekt v rámci přeshraniční spolupráce. 

- prostřednictvím  Sdruţení Krušné hory, na projekt „Budování kapacity pro rozvoj regionu Krušné hory – 

západ“. Ţádosti bylo vyhověno, dotace z fondů EU přidělena a realizace projektu byla zahájena. 

- „Dům kultury Ostrov - Centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas“. Ţádosti bylo vyhověno, dotace z fondů 

EU přidělena a realizace projektu byla zahájena. 

- „Ostrov, revitalizace vnitrobloku - Jungmannova - Druţební - Lidická“. Ţádost o dotaci byla bohuţel 

zamítnuta. 

- „Historický Ostrov 3 - revitalizace části zámku pro zatraktivnění občanské vybavenosti“. Ţádost o dotaci byla 

bohuţel zamítnuta. 

- realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru, konkrétně základních škol a mateřských školek, dotace 

z Programu Zelená úsporám,  

- „Oprava fasády včetně výměny oken a zateplení bytového domu č. p. 794-800, ul. Hlavní, Ostrov“, dotace  z 

programu Zelená úsporám 

- „Úprava Územního plánu města Ostrov“. Ţádosti bylo vyhověno, dotace z fondů EU přidělena a realizace 

projektu byla zahájena. 

- „cyklostrasa Květnová - Vojkovice“, dotace z rozpočtu Karlovarského kraje byla přidělena a stavba byla 

zrealizována. 

- rekonstrukce a restaurování památkových objektů, dotace z kapitoly Ministerstva kultury ČR byla přidělena a 

práce byly zrealizovány. 

- dále byl, v rámci přeshraniční spolupráce, připravován projekt „Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v 

oblasti Centrálního Krušnohoří - 2. etapa a projekt „Zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem 

Ostrov a městem Kurort Oberwiesenthal“. 

- také bylo připravováno zahájení projektu Zámecký park Ostrov - pěstební opatření a nové výsadby. 

 

Dále probíhala realizace projektů podpořených z fondů EU, konkrétně projektů  

- Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov,  

- Historický Ostrov II  

- Lesopark Borecké rybníky. 

 

 


