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MĚSTO OSTROV V ROCE 2012 
 

Zastupitelstvo města 
Členové Zastupitelstva města Ostrov byli zvoleni ve volbách v roce 2010. V roce 2012 v původním složení desetkrát na 
řádném zasedání zastupitelstva, z toho čtyři zasedání byla v mimořádném termínu. Na všech těchto řádných zasedáních 
přijali zastupitelé celkem 204 usnesení.  
 

Rada města 
Rada města pracovala po celý rok 2012 ve složení, jak byla zvolena na ustavujícím zasedání zastupitelstva města po 
volbách v roce 2010. Rada města se sešla v roce 2012 k řádnému jednání dvacetosmkrát, z toho čtyřikrát 
v mimořádném termínu a přijala celkem 1009 usnesení.  
 

Městský úřad 
V roce 2012 městský úřad vykonával agendu výkonu „obce s rozšířenou působností“ a agendu „pověřeného městského úřadu“. 
Na městském úřadě pracovalo po přechodu agendy dávek pro těžce zdravotně postižené, dávek pomoci v hmotné nouzi a 
příspěvku na péči na Krajskou pobočku úřadu práce v Karlových Varech 96 zaměstnanců zařazených do jedenácti odborů. 
Činnost úředníků byla v průběhu roku kontrolována celkem třináctkrát, především ze strany Krajského úřadu Karlovarského 
kraje a dále ze strany interního auditu úřadu.                                                                                                                                                                              
 

Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy 
Počet pracovníků: 15 

Právní problematika 
V roce 2012 bylo Radou města Ostrov schválená 2 nařízení města: 
NM č. 1/2012, kterým se stanovují maximální ceny za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem  
a užíváním hrobového místa 
NM č. 2/2012, kterým se vydává tržní řád 
 
V roce 2012 byly Zastupitelstvem města Ostrov schváleny 3 obecně závazné vyhlášky: 
OZV č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu a kterou se 
ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2002, o příspěvku za úhradu 
nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů 
OZV č. 2/2012, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace (pozbyla platnosti 31. 07. 2012)  
OZV č. 3/2012, o části společného školského obvodu k zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky  

                                                  ,  

Petice 
V roce 2012 byly zúřadovány 2 petice. 
Petice 1/2012 reagující na kácení stromů v Lipové ulici a nevhodný způsob provedení ořezů stromů v rámci údržby 
městské zeleně 
Petice 2/2012 za zkrácení veřejné zeleně u obchodního domu na náměstí Míru v Ostrově  
          
Stížnosti 
Za rok 2012 bylo Městskému úřadu v Ostrově doručeno celkem 11 stížností, z toho žádná stížnost nebyla kvalifikována 
jako důvodná, 2 stížnosti byly vyhodnoceny jako částečně důvodné, 9 stížnostní bylo kvalifikováno jako nedůvodné.  
 
Školství a příspěvkové organizace 
Město jako zřizovatel příspěvkových organizací poskytlo roční příspěvky ve výši: 
mateřským školám v Ostrově 4.764.030 Kč  
základním školám v Ostrově 8.904.157 Kč 
Základní umělecké škole Ostrov    618.000 Kč                                                                    
Městskému domu dětí a mládeže Ostrov 4.571.670 Kč                                                             
Domu kultury Ostrov   10.515.237 Kč                                                                             
Městské knihovně Ostrov      6.342.000 Kč                                                             

Celkem               35.715.094 Kč 
V roce 2012 byly vyúčtovány náklady okolním obcím v celkové výši 510.633 Kč na úhradu neinvestičních nákladů za 
žáky, kteří plní povinnou školní docházku v ostrovských základních školách, ale trvalým pobytem jsou hlášeni v jiné 
obci. Mateřským školám bylo v průběhu roku vráceno 23.694 Kč za slevy z úhrady za poskytování předškolního 
vzdělávání, základním školám za slevu z úhrady poplatku za školní družinu 5.700 Kč. Náklad na zajištění školního 
stravování v základních školách v roce 2012 činil 1.229.562 Kč.  
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Odbor zprostředkoval poradu účetních k novinkám v legislativě, šest 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.     
                                                                                                                                               
Požární ochrana 

Zabezpečení požární ochrany na území města se v roce 2012 provádělo podle stanovených zásad požární ochrany. 
Město Ostrov při zabezpečení požární ochrany spolupracovalo s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje  a 
Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Ostrov. Další a neméně důležitou zásadou zabezpečení požární ochrany je 
samotná ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými a jinými mimořádnými událostmi v katastru 
města. Tato činnost byla zabezpečována jednotkami požární ochrany, především Jednotkou sboru dobrovolných hasičů 
Ostrov a jednotkou Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Zřizovatelem Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Ostrov je město Ostrov, které jako další činnost v požární ochraně na území města zabezpečuje akceschopnost 
jednotky, odbornou přípravu členů jednotky, materiální a finanční potřeby jednotky, péči o členy jednotky. Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů Ostrov v roce 2012 zasahovala u 173 událostí, které můžeme blíže specifikovat na 44 
požárů, 32 dopravních nehod, 51 technických zásahů, 21 úniků látek, 18 planých poplachů,  
1 prověřovací cvičení a 6 záchran osob/zvířat.  
 

Pracoviště krizového řízení                                                                                                                                     
 Pracoviště plnilo úkoly a cíle v jednotlivých oblastech krizového řízení. Oblast obranného plánování byla 
zaměřena na zajištění obrany České republiky – opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních 
potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu 
nebo válečného stavu. V této oblasti se pracoviště především zaměřilo na vedení a rozpracování „Nezbytných opatření  
a úkolů k obraně státu“, vyplývajících z „Dílčího plánu obrany Krajského úřadu Karlovarského kraje pro území obce 
s rozšířenou působností“ a vedení stanovených evidencí jako například evidenci o vhodných věcných prostředcích. 
Pracoviště krizového řízení v souladu s platnou legislativou zabezpečovalo činnost bezpečnostní rady obce s rozšířenou 
působností a činnost krizového štábu obce s rozšířenou působností. V oblasti krizového řízení a plánování byly 
aplikovány změny legislativy v oblasti krizového řízení do činnosti obce s rozšířenou působností. Prováděla se revize 
dokumentace pro činnost odborných skupin po vyhlášení krizových stavů s důrazem na údaje pro spojení a vyrozumění 
členů krizového štábu. Aktualizovala se metodika činnosti odborných skupin krizového štábu. Hlavními úkoly v oblasti 
hospodářských opatření pro krizové stavy byly aplikace změn v legislativě do činnosti a dokumentace obce s rozšířenou 
působností. Změny v novém metodickém pokynu Státní správy hmotných rezerv se aplikovaly do činnosti  
a dokumentace obce s rozšířenou působností. Ve stanovených termínech se aktualizovala data o věcných prostředcích 
pomocí softwarového nástroje KRIZDATA. Prováděla se úprava „Plánu nezbytných dodávek ORP“ a dále se 
aktualizoval seznam dodavatelů na území obce s rozšířenou působností. Prakticky se prověřovalo využití IS Krizkom  
při vyžadování a řešení požadavků na věcné zdroje.     
 
Informatika 
V průběhu roku bylo nahrazeno 16 zastaralých PC, 2 notebooky, 1 projektor a 7 tiskáren. Celkem bylo přeinstalováno 
57 stanic. Na základě dlouhodobějších plánů byla v roce 2012 provedena aktualizace webových stránek 

www.ostrov.cz. V roce 2012 byl spuštěn portál „Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí ve městě“ na 
adrese www.kalendar.ostrov.cz. 
Zálohování dat ukládaných na tradičních svazcích systému NetWare bylo přesunuto mezi úlohy automatické páskové 
knihovny. Na úseku grafického informačního systému (GIS) bylo od investorů přijato cca 10 nových zaměření 
skutečného provedení 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. V prvním kvartálu roku 2012 byl 
povýšen MISYS z verze 9.64 na verzi 10.56. Dále byl do MISYSu pořízen pasport „Studní“. Tento pasport byl v I. 
etapě naplněn daty, která obsahují polohopisné zaměření studní, hloubku, fotografie a mnoho dalších informací. Bylo 
zaměřeno cca 400 studní v oblasti Velkého Rybníku. Dále byl pořízen pasport „Nájemních smluv“ pro odbor majetkové 
správy.  
 
Spisová služba 
V roce 2012 došlo 38.950 různých podání. Do datové schránky došlo 18.847 podání. Za rok 2012 bylo vyvěšeno na 
hlavní úřední desce města a elektronické úřední desce celkem 562 položek.  
 
Ztráty a nálezy 
Do evidence ztrát a nálezů bylo předáno v roce 2012 na Městský úřad Ostrov 40 nalezených věcí. 

             
Příspěvky z rozpočtu města a dotace 
V roce 2012 byly poskytnuty neinvestiční příspěvky z rozpočtu města na činnost organizací v oblasti kultury, sportu  
a zdravotnictví v celkové výši 1.628 000 Kč. Žadatelů o příspěvek z rozpočtu města bylo za rok 2012 celkem 50. Dále 
byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 20.000 Kč neziskové organizaci Občanské sdružení Ostrůvek – mateřské 
centrum, 20.000 Kč Městskému domu dětí a mládeže Ostrov na pořádání běžeckého závodu Ostrovská míle, 75.000 Kč 
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obecně prospěšné společnosti Horní hrad, 250.000,-Kč na pořádání triatlonového závodu – Mistrovství ČR ve Sprint 
Triatlonu – Xterra v Ostrově 2012 a 500.000 Kč na pořádání Ostrovského kulturního léta. 
Dále byla přidělena dotace na projekt Základní školy Ostrov, Masarykova 1289 „Die Erkennungsbrücke – Most 
poznání“, 10.000 Kč na projekt Gymnázia Ostrov „Poznej výukové metody na partnerské škole“ a  3.885 Kč  na 
přeshraniční projekt Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766. Město Ostrov v roce 2012 finančně podpořilo tyto 
kulturní, společenské a sportovní aktivity: Festival Mitte Europa 50.000 Kč, Dětský filmový a televizní festival Oty 
Hofmana 450.000 Kč, Michaelskou pouť 120.000 Kč, Setkání starousedlíků 15.000 Kč, výstavu Ostrov město památek 
– CeBB v Schönsee 24.144 Kč, Klášterní slavnosti 60.000 Kč, přehlídku divadelních souborů SKLUZ 50.000 Kč  
a festival hudebních souborů 220.000 Kč.   

                                                                           

Nákup uměleckých předmětů 
V roce 2012 bylo použito 20.000 Kč na nákup historického porcelánu z produkce bývalé ostrovské porcelánky Pfeiffer 
& Löwenstein. Byla zakoupena porcelánová plastika Koupání Loreley (plavkyně) za 16.000 Kč a Moka šálek  
a podšálek v ceně 4.000 Kč. 

                                          

Intenzifikace partnerských kontaktů s městem Rastatt a Wunsiedel 
S městy Wunsiedel (SRN) Mende (FRA), Volterra (IT) a Schwarzenberg (SRN) Město Ostrov spolupracovalo na 
mezinárodním projektu „Síť – dialog generací 2011 – 2013“.  V rámci tohoto projektu se v roce 2012 uskutečnilo 
několik setkání zástupců partnerských měst: 4. – 6. 5. 2012 v Ostrově, 2. – 5. 8. 2012 v Mende a 26. – 29. 10. 2012 ve 
městě Volterra.  
 
 
 

Odbor obecní živnostenský úřad Ostrov 
Počet pracovníků: 6 

 
Odbor Městského úřadu Ostrov, obecní živnostenský 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 nichž podniká v režimu fyzické nebo 
právnické osoby 6 848 (z toho fyzických osob 5 591, právnických osob 490, právnických zahraničních 2 a fyzických 
zahraničních 765), což představuje 9 352 platných živnostenských oprávnění (z toho 281 živností koncesovaných,  
2 769 řemeslných, 658 vázaných, 5 644 volných). 
V roce 2012 bylo zdejším živnostenským úřadem vybráno na správních poplatcích 362.130,- Kč, na základě kterých 
bylo vydáno např.: 951 výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkazů živnostenského oprávnění, 1 077 vyrozumění  
o přerušení a pokračování provozování živnosti, 653 vyrozumění o provedení zápisu provozoven do živnostenského 
rejstříku, 2 264 avíz o změnách údajů osob, 88 výpisů ze živnostenského rejstříku pro správní orgány a 61 výpisů 
z veřejných systémů ve výši 6.450,- Kč.  Celkem bylo za rok 2012 odborem vydáno 11 254 dokumentů. 
Činnost odboru byla taktéž zaměřena na kontrolní činnost, včetně kontrol stánkového prodeje. V roce 2012 bylo 
provedeno 122 kontrol v terénu. Celkově bylo uloženo 54 blokových pokut v celkové výši 29.700,- Kč. Dále bylo 
zpracováno 37 podnětů jiných správních orgánů a 32 dotazů k podnikatelské činnosti z webu. Součinnost byla s jinými 
obecními živnostenskými úřady, taktéž s Ministerstvem vnitra ČR, odborem migrační a azylové politiky Karlovy Vary, 
Celním úřadem Karlovy Vary a Policií ČR.  
Správních řízení bylo v roce 2012 vedeno celkem 64, z toho sankčně zrušeno 56 živnostenských oprávnění a 4 
správní řízení s uložením pokut v celkové výši 20.000,- Kč.  Dalším příjmem byly uhrazené pokuty uložené ve 
správním řízení v předmětném období a v předcházejícím, a to ve výši 20.500,- Kč, včetně nákladů řízení. 
 
 

Odbor dopravně – správní 
Počet pracovníků: 18 

Evidence obyvatel 
Během roku 2012 se přihlásilo k trvalému pobytu 354 nových obyvatel našeho města. V rámci Ostrova změnilo adresu 
trvalého pobytu 647 občanů. Odstěhovalo se 342 obyvatel. Narodilo se 166 dětí, zemřelo 180 spoluobčanů. Uzavřeno 
sňatků 103 a rozvodů bylo evidováno 51. Vlastníkům bytů bylo zasláno 149 hlášení ve věci změn počtu přihlášených 
osob a zároveň bylo vydáno 638 potvrzení o změně trvalého pobytu. V  souladu se zákonem o evidenci obyvatel odbor 
zahájil 128 správních řízení ve věci zrušení místa trvalého pobytu, z nichž je 117 ukončeno pravomocným rozhodnutím. 
Celkové příjmy z uvedeného úseku činí 34 tis. Kč. 
 
Matriky 
Na úseku matrik bylo zapsáno 601 dětí, 85 sňatků a 343 úmrtí. Dále pak bylo vystaveno 53 dokladů pro použití 
v cizině, 12 žádostí o zápis do zvl. matriky Brno, vedeno 10 správních řízení ve věci změny jména a příjmení, bylo 
vedeno 23 správních řízení ve věci uzavření manželství mimo obřadní síň. U 65 případů bylo určováno otcovství 
k dosud nenarozeným dětem, bylo provedeno celkem 233 dodatečných zápisů do matričních knih a bylo odesláno 1029 
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statistických hlášení. Státobčanských slibů bylo 5. Bylo celkem provedeno 280 vidimací a 340 legalizací. Byly 
provedeny kontroly zákonnosti u matričních úřadů v Jáchymově, Hroznětíně a Perninku.  
 
Cestovní doklady  
Za rok 2012 bylo přijato více jak 2100 žádostí o vydání cestovního pasu, z toho 2000 žádostí o vydání CP se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, tzv. E-pasů a 100 žádostí o CP bez strojově čitelných údajů. 
Stornováno bylo celkem 1206 cestovních dokladů. Na pokutách bylo vybráno celkem 4 tis. korun a na správních 
poplatcích vybráno celkem 726 tis. korun.                   
                                
Občanské průkazy 
Na tomto úseku bylo přijato celkem 3856 žádostí o občanský průkaz a vydáno celkem 3970 OP včetně kontrol v CRO. 
Bylo evidováno 745 ztrát průkazů, vyřízeno bylo 134 žádostí ze strany věznic.  Na pokutách bylo odevzdáno celkem 91 
tis. Kč a na správních poplatcích 80 tis. korun                        
 
Řidičské průkazy 
Za sledované období bylo vydáno celkem 859 nových ŘP. Potvrzení ztrát bylo vydáno celkem 167. Bylo vydáno 75 
profesních průkazů, cca 1000 výpisů z evidenčních karet pro orgány činné v tr. řízení, zrušeno bylo 944 řp. Vyhotoveno 
403 evidenčních karet řidiče. 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 2012 bylo zaevidováno celkem 924 nových motorových vozidel. Změn ve věci registračních míst bylo 
provedeno celkem 912 odhlášeno mimo registrační místo bylo 1486 vozidel. Vyřazeno z provozu bylo 689 vozidel Na 
1763 úkonů v souvislosti změny majitele vozidla. Celkem bylo provedeno na daném úseku 8423 úkonů. Na správních 
poplatcích vybráno 4.450 mil. Kč.   
 
Zkušební komisař, autoškola 
Za období roku 2012 provedeno celkem 574 zkoušek u nových žadatelů o řidičské oprávnění a dalších 488 zkoušek u 
nových žadatelů, kteří opakovaně neuspěli z testů pravidel silničního provozu, či povinných závěrečných jízd, celkem 
tedy 1062 zkoušek. Na správních poplatcích vybráno celkem 555 tis. Kč. V roce 2012 bylo evidováno celkem 9 činných 
autoškol. Bylo vydáno 12 rozhodnutí ve věci změn registrací autoškol.         
    
Silniční správní úřad, taxislužba, SME, MHD 
V průběhu roku 2012 bylo na základě žádostí vyhotoveno celkem 169  rozhodnutí týkajících se zvláštního užívání 
pozemních komunikací, zřízení sjezdů,  vzájemných připojení pozemních komunikací, úplných nebo částečných 
uzavírek silnic II. a III. třídy a místních komunikací v Ostrově, povolení stavby v ochranném pásmu silnice a povolení 
výjimek z přechodné nebo místní úpravy provozu, povolení zřízení reklamy v ochranném pásmu silnice. V Ostrově 
bylo povoleno 12 nových parkovacích míst pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Další počet 94 případů se týkal stanovení 
přechodné nebo místní úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích na celém správním území 
K územním plánům obcí, vyjádření ke stavebnímu či územnímu řízení, bylo vydáno 46 stanovisek. Na správních 
poplatcích bylo odvedeno celkem 35 900Kč. 
Provozovanou stanici měření emisí evidujeme 1. Ve dvou případech byly vydány licence na provozování MHD 
(Ostrov, Jáchymov), vydána byla 2 osvědčení a proběhlo schvalování jízdních řádů. K licenčním řízením pro KÚ KK 
bylo vydáno 10 vyjádření. Na správních poplatcích vybráno celkem 2 300 Kč. 
 
Dopravní přestupky 
Na sledovaném úseku bylo v roce 2012 zaevidováno 544 přestupků v dopravě. Z roku 2011 evidováno a převedeno do 
sledovaného období roku 2012 dalších 51 přestupků. Za sledované období roku 2012 bylo projednáno 427 přestupků, 
z toho 52 dopravních nehod, 53 přestupků v rámci řízení vozidel pod vlivem alkoholu, 175 přestupků na úseku 
odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla a ostatních přestupků na úseku dopravy bylo 161. Celkem uloženo 
49 zákazů činnosti řízení motorových vozidel. Na správních poplatcích a pokutách odevzdáno bezmála 1.221 mil. Kč. 
 
Veřejný pořádek 
V roce 2012 bylo oznámeno 303 přestupků včetně obcí Vojkovice a Hájek, Stráž nad Ohří, Horní Blatná a Krásný Les, 
se kterými má město Ostrov uzavřenu veřejnoprávní smlouvu o výkonu přestupkového řízení. Celkem byly uloženy 
sankce ve výši více téměř 70 tis. Kč. Projednávaly se zejména přestupky za porušení občanského soužití a přestupky 
proti majetku. Z evidence přestupků bylo vydáno pro orgány činné v trestním řízení téměř 1108 sdělení o občanech. 
 
Volby do zastupitelstva kraje 
V roce 2012 odbor dopravně správní organizačně zajišťoval nové volby do zastupitelstva kraje. Nejen pro Ostrov, ale 
také pro všechny další obce spadající do správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrov. Pro všechny okrskové 
volební komise, které byly zřízeny pro zajištění hlasování pro tyto volby ve správním obvodu Ostrova bylo zajištěno 
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povinné školení a další metodická pomoc. V celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Ostrov byla 
průběžně prováděny kontroly v hlasovacích místnostech. 
 
Bodový systém 
Za rok 2012 bylo uděleno 4172 trestných bodů za 1417 přestupků zařazených do bodového hodnocení. 33 osob dosáhlo 
12 trestných bodů, což je hranice pro odnětí ŘO. Odečtení 4 trestných bodů bylo provedeno celkem u 1679 řidičů. 
Odečet všech 12 trestných bodů byl u 21 řidičů. Celkem bylo vydáno 61 rozhodnutí o zadržení ŘP do doby 
pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu.         
                                            
Centrální registr osob a pokladna obdoru 
V rámci celostátních registrů osob bylo v roce 2012 zaevidováno celkem 1420 osob, odstěhovalo se 505 osob, ukončilo 
trvalý pobyt celkem 25 lidí, 255 narozených dětí, 308 úmrtí. Manželství uzavřelo 258 párů a rozvedlo se 261 párů. Na 
pokladně odboru bylo vyhotoveno celkem 15007 příjmových dokladů se správními poplatky a pokutami. Celkem bylo 
vybráno 7 466 000,-Kč. 
 
Czech Point 
V roce 2012 bylo vydáno celkem 874 výpisů a to 342 výpisů z katastrů nemovitostí, 380 výpisů z rejstříku trestů, 122 
výpisů z obchodního rejstříku, 10 výpisů z bodového hodnocení řidičů, 20 výpisů z živnostenského rejstříku. Bylo 
provedeno 2489 vidimací a 1849 legalizací. Na správních poplatcích bylo za sledované období roku 2012 vybráno 128 
tis. Kč.  
 
Na odboru dopravně správním bylo za rok 2012 evidováno a zapracováno celkem 19272 čísel jednacích spisů, odesláno 
k poštovní přepravě 7936 doporučených psaní a 1237 obyčejných dopisů.  
 

 
Odbor životního prostředí 

Počet pracovníků:8 

Vodní hospodářství 
Za kalendářní rok 2012 bylo na tomto úseku vydáno celkem 222 rozhodnutí a 896 dalších písemností. Bylo vybráno 
45.400,- Kč za správní poplatky,  byly  uloženy pokuty ve výši cca 46.500,- Kč. 
 

Ochrana přírody a krajiny 
Celkem byla provedena údržba osmnácti významných lokalit a ošetřen 1 památný strom z prostředků MŽP s přispěním 
z prostředků z rozpočtu města v úhrnné hodnotě více než 601 tis. Kč. Za kalendářní rok 2012 byla na tomto úseku 
vydána celkem 4 rozhodnutí a 18 závazných stanovisek a bylo vyřízeno dalších 512 písemností. Mimo to bylo na 
úseku ochrany přírody a krajiny vydáno 78 rozhodnutí o povolení kácení nelesní zeleně včetně uložení náhradní 
výsadby na území města Ostrov, za nepovolené kácení byla uložena pokuta ve výši 1.000,- Kč. Bylo vybráno 1.100,- 
Kč za správní poplatky. 
 

Samospráva městských lesů 
Celkové těžby v r. 2012 byly 1258 m3 dříví, z toho byly těžby nahodilé 25 m3 (0,02 %) a 1233  m3 těžby úmyslné. Bylo 
zalesněno 3,60 ha holin po těžbě, proti zvěři (okusu a loupání) a buřeni bylo ošetřeno 40 ha lesa. Byly prováděny nadále 
postupně nezbytné opravy lesních cest tak, aby byl zajištěn přístup zejména k těžebním plochám ve výši 53 tis. Kč. 
Byla řešena řada výběrových řízení na dodávky těžebních prací. Hospodaření v městských lesích na celkové výměře 
233 ha vykazuje zisk.  
 

Státní správa lesů 
Podle zákona 289/1995 Sb., lesní zákon. Za kalendářní rok 2012 bylo na tomto úseku vydáno celkem 39 rozhodnutí, 19 
závazných stanovisek a bylo vyřízeno dalších 135 písemností.  

 
Státní správa myslivosti 
V oblasti státní správy myslivosti aplikuje do praxe zákon 449/2001 Sb.,o myslivosti. Za kalendářní rok 2012 bylo na 
tomto úseku vydáno celkem 26 rozhodnutí, 306 loveckých lístků a bylo vyřízeno dalších 342 písemností.  

 
Odpadové hospodářství 
V rámci státní správy na úseku odpadového hospodářství za kalendářní rok 2012 bylo na tomto úseku vydáno celkem 
26 rozhodnutí a bylo  vyřízeno dalších 361 písemností. Dále byly prováděny namátkové kontroly na úseku odpadového 
hospodářství. 
 
Ochrana ovzduší 
V oblasti ochrany ovzduší  za kalendářní rok 2011 bylo na tomto úseku vydáno celkem 43 rozhodnutí a bylo vyřízeno 
dalších 217 písemností. Dále byly prováděny namátkové kontroly na úseku ochrany ovzduší. 
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Ochrana ZPF, včelařství, rybářství, týrání zvířat, rostlinolékařská péče 
V r. 2012 bylo vydáno celkem 33 souhlasů (rozhodnutí) o odnětí půdy ze ZPF a s vedením tras liniových staveb, dále 7 
rozhodnutí o placení odvodů za odňatou zemědělskou půdu, a další agenda související s ochranou ZPF.  
Na úseku rybářství bylo vydáno 119 rybářských lístků. 
V rámci ochrany zvířat bylo řešeno 14  písemností k případům ve spolupráci s Krajskou veterinární správou Karlovy 
Vary a Magistrátem Města Karlovy Vary, ve spolupráci s obč. sdružením Macík byl prováděn odchyt a kastrace 
zdivočelých koček v Květnové, zajišťováno ošetření poraněných volně žijících zvířat. Byla řešena problematika 
ochrany obojživelníků 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 na uvedených úsecích za rok 2012 vyřízeno dalších 369 písemností.  
V r. 2012 byla na základě návrhu OŽP vydána Obecně závazná vyhláška kterou se nařizuje provedení speciální 
ochranné dezinsekce / deratizace. Na základě této vyhlášky byla na území města Ostrova provedena ochranná 
deratizace. Poplatky za odnětí půdy ze ZPF činily 49,458.393,- Kč. 
 
Havarijní služba 
Čtyři pracovníci odboru životního prostředí zajišťují nepřetržitou havarijní službu na úseku životního 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 životního prostředí, organizační opatření vedoucí 
k minimalizaci či odstranění následků a jejich negativního vlivu na obyvatelstvo a životní 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. 2012 byly řešeny 3 havárie na úseku životního prostředí. 

 

 
Odbor finanční 

Počet pracovníků: 11  

Finanční účtárna  
Počet proplacených faktur   4.042 
 
Pokladna  
počet příjmových dokladů    3.853  
počet výdajových dokladů    3.242 
 
Prodeje bytů a půdních vestaveb 
Sledovány splátky u 10 půdních vestaveb. 
 
Účetnictví realitních kanceláří spravujících městský bytový fond  
                           schválený rozpočet      upravený rozpočet            skutečnost    (v tis. Kč) 
Příjmy                      54.495                             54.556                        49.512 
Výdaje                     46.794                             47.110                        38.488 
 
Dluhy na nájemném za užívání bytů 
K 1.1.2012       9.071 tis. Kč 
k 31.12.2012  10.195 tis. Kč 
Během roku dluhy vzrostly o 1.124 tis. Kč 
 
Úsek daní a poplatků  
Povolování provozu výherních hracích přístrojů - během roku vydáno 29 rozhodnutí (převážně s platností na celý rok) 
na povolení provozování 69 výherních hracích přístrojů. K 31.12.2012 bylo ve městě povoleno 59 hracích přístrojů. 
Příjmy do rozpočtu města z výnosu poplatků za výherní hrací přístroje v roce 2012 činily 5.682 tis. Kč. 
 
Pohledávky města (mimo pohledávek z nájemného za byty) k 1.1.2012 činily 7.504 tis. Kč, k 31.12.2012 činily 7.721 
tis. Kč. Na nárůstu pohledávek o 217 tis. Kč se nejvíce podílely pokuty ukládané odborem dopravně správním, 
městskou policií.  
  
Rozpočet města  
Pro rok 2012 byl schválen rozpočet města s příjmy včetně financování z fondů města ve výši 359.896 tis. Kč a výdaji 
ve výši 359.896 tis. Kč.  
Zpracováno 192 návrhů na rozpočtová opatření a 75 návrhů na přesuny v rozpisu rozpočtu. 
Upravený rozpočet města na rok 2012 byl  vyrovnaný s příjmy i výdaji  ve výši  418.333  tis. Kč.  
Plnění rozpočtu v roce 2011 činilo na příjmech  404.200 tis. Kč a na výdajích 343.822 tis. Kč.   
 
Návrh rozpočtu na rok 2013  
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Návrh rozpočtu na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem města v prosinci 2012. Celkové příjmy včetně převodů 
finančních prostředků z jednotlivých fondů města do rozpočtu činí 350.848 tis. Kč a celkové výdaje činí  350.848 tis. 
Kč.  
Rozpočtový výhled města na léta 2014 a 2015 byl schválen zastupitelstvem města na zasedání v prosinci 2012. 
 
Rozpočet regionálního školství  
Celkový rozpočet přímých výdajů pro 22 škol a školských zařízení v regionu v roce 2012 činil 125.337 tis. Kč.      
 
Evidence majetku města 
V rámci centrální evidence veškerého majetku města byly v průběhu roku 2012 nepřetržitě aktualizovány jednotlivé 
databáze majetku dle probíhajících změn (jako např. dokončení nových staveb a dotačních projektů, rekonstrukcí  a 
modernizací u stávajících staveb, pořízení movitých věcí, apod.)  
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 (nyní s novým názvem Scolarest) 
• 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 

Nemovitý majetek: 
• evidence pozemků v majetku města 
• evidence bytových a nebytových domů včetně staveb evidovaných v katastru nemovitostí 

Majetek pořízený v rámci dotačních projektů musí být evidován zvlášť. Jedná se o majetek movitý i nemovitý: 
• majetek z projektu „Historický Ostrov II. – Dopravní stavby a Palác princů (Městská knihovna včetně 

vybavení) 
• 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 
• majetek z projektu „Lesopark Borecké rybníky“ 
• majetek z projektu „eGON centrum Ostrov“ 
• majetek z projektů „Stříbrná stezka - Ostrovské rondo – 1.etapa“ a  „Ostrovské rondo – 2.etapa“ 
• majetek z projektu „Dům kultury – centrum pro kulturu a volný čas 

 
Nemovitý majetek je automaticky kontrolován s evidencí v katastru nemovitostí. 
Centrálně evidovány jsou rovněž veškeré rozpracované investice (rozestavěné stavby) položkově dle jednotlivých 
faktur. 
 
Celkem byl v roce 2012 evidován majetek města včetně dotačních projektů v těchto hodnotách: 

Nemovitý majetek:  
Pozemky    151 928 302,-Kč  

Nebyt domy a stavby             721 300 526,-Kč 

Bytové domy              480 206 966,-Kč 

 

Movitý majetek   862 927 266,-Kč 

 
Programy finanční podpory občanům města 
V roce 2012 bylo v rámci programu podpory bytové výstavby uzavřeno 20 smluv a poskytnuty 3 mil. Kč jako 
podmíněně návratné prostředky na podporu výstavby pro bydlení.  
Celkem od začátku programu bylo porušeno 9 smluv, z toho 7 bylo vráceno, 1 se splácí a 1 je vymáhána soudně.  
Od zahájení programu na podporu bydlení tj. od roku 1998 do roku 2012 vzniklo 59 bytových jednotek a 135 rodinných 
domů.  
Na rekonstrukci topení v souvislosti s přechodem na ekologická paliva byla vyřízena 1 žádost v celkové výši 16.009,-
Kč. 
Na příspěvek na pořízení projektové dokumentace nebyla podána žádná žádost. 
Veškeré finanční prostředky na tyto programy byly poskytnuty z rozpočtu města.  
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Počet pracovníků: 10 

Od 1. 1. 2012 v souladu s ustanoveními zákona č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími zákony, 
přešla kompetence poskytování a vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči na Úřad práce ČR, pro 
obyvatele, kteří mají trvalé bydliště v Karlovarském kraji na Krajskou pobočku úřadu práce v Karlových Varech. 
S agendou dle výše citovaného zákona přešlo na úřad práce 5 pracovníků.  
 
Z rozpočtu města byly v roce 2012 poskytnuty finanční příspěvky na zajištění sociálních a sociálně zdravotních služeb 
pro občany města Ostrov v celkové výši 2 365 tis. Kč. 

Poskytovatel služby výše příspěvku 
Občanské sdružení Res vitae Karlovy Vary 

 zajištění pečovatelské služby 
 provoz Manželské a rodinné poradny 
 provoz Linky důvěry 

 
1 703 000,- Kč 
50 000,- Kč 
65 000,- Kč 

LDN Nejdek, lůžka paliativní péče 50 000,- Kč 
Národní rada zdravotně postižných ČR, 
odborné sociální poradenství – Poradna 
NRZP 

30 000,- Kč 

Prima Vizus, o.p.s. Cheb, vyšetření zraku 
předškolních dětí 

30 000,- Kč 

Tyflocentrum Karlovy Vary, středisko 
Ostrov 

51 700,- Kč  

Občanské sdružení Světlo Kadaň, K 
centrum 

30 000,- Kč  

Občanské sdružení Nejste sami, Denní 
centrum Žirafa 

50 000,- Kč 

Občanské sdružení Kontakt bB, středisko 
K. Vary 

10 000,- Kč 

Oblastní charita Ostrov 
 zajištění sociálních služeb 
 provoz Domova pokojného stáří 

Hroznětín 
 provoz zařízení sociálních služeb 

Ostrov 

 
80 000,- Kč 
80 000,- Kč 
 
120 000,- Kč 

 
Odbor zajišťoval blahopřání, která byla zaslána 1 391 seniorům. U příležitosti životních jubileí seniorů města Ostrov 
bylo objednáno 304 dárkových balíčků. Balíčky předávala jménem Města Ostrov pracovnice Oblastní charity Ostrov. 
První narozené dítě v katastru města Ostrov v roce 2012 obdrželo finanční dar města, který předal rodičům dítěte 
starosta města spolu s vedoucí odboru. Finanční dar města obdrželo rovněž dítě, které se narodilo jako poslední občánek 
města v roce 2012. 
 
Orgán sociálně právní ochrany dětí 
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 
2 199 opatrovnických spisů a 97 spisů, kdy OSPOD zastupovalo jiný úřad. V roce 2012 bylo založeno 164 nových 
opatrovnických spisů. OSPOD byl v roce 2012 ustanoven ve 419 případech opatrovníkem nezletilých dětí pro soudní 
řízení a pracovnice se zúčastnily 503 ústních soudních jednání. 
Pracovnice OSPOD mají ve své intenzivní péči 74 dětí a sledují 30 dětí, u kterých byl nařízen soudní dohled a 37 dětí, 
které jsou svěřeny do péče jiného občana než rodiče.  Celkem bylo vykonáno 1 232 šetření v rodinách a výchovných 
zařízeních a 75 šetření v jiných zařízeních. Pracovnice pravidelně navštěvují 46 dětí, které jsou umístěny v dětských 
domovech, v roce 2012 provedly 197 návštěv v dětských domovech a pohovorů s nezl. dětmi. Dále je sledována péče 
pěstounských rodin o 42 nezl. dětí svěřených do pěstounské a poručnické péče. Do náhradní rodinné péče bylo 
Krajskému úřadu Karlovarského kraje nabídnuto 5 dětí a 3 děti byly v roce 2012 předány rozhodnutím odboru do péče 
budoucích osvojitelů a pěstounů. 
 
Kurátor pro mládež 
Agendu kurátora pro mládež vykonávají  2 pracovníci, z toho 1 na část úvazku. Vedou 132 spisů klientů, z nichž mají 
14 v intenzivní péči, nad 3 klienty je nařízen soudní dohled, nad 9 klienty ústavní výchova a 1 klient má nařízenu 
ochrannou výchovu. V roce 2012 bylo 17 trestných činů spácháno dětmi mladšími 15 let a 25 trestných činů 
mladistvými ve věku od 15 do 18 let. Přestupků se dopustilo 21 mladistvých. Sociální pracovnice se zúčastnila ve 
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spolupráci s Městskou policií Ostrov a Policií ČR 3 kontrolních akcí na požívání alkoholu osobami mladšími 18-ti let. 
V rámci pracovní pohotovosti bylo mimo pracovní dobu provedeno v terénu celkem 12 zásahů. 
 
Sociální kurátor 
Agendu sociálního kurátora zajišťuje 1 pracovník na část úvazku. Ke konci roku 2012 vedl na svém úseku 415 spisů. 
Ke konci roku 2012 vykonávalo trest odnětí svobody ve věznicích 79 osob a 9 jich bylo umístěno ve výkonu vazby. 
V roce 2012 měl kurátor v intenzivní péči 91 klientů, z toho 81 mužů a 10 žen. 53 % klientů tvoří obyvatelé přímo 
žijící na území Ostrova. V roce 2012 bylo v rámci kontinuální práce s pachateli trestné činnosti navštíveno 6 věznic, ve 
kterých jsou klienti umístěni a přímo ve věznici bylo provedeno 49 pohovorů s klienty. Ve Věznici Ostrov provedl 
sociální kurátor 2 besedy před propuštěním pro celkem 42 odsouzených. V roce 2012 bylo z výkonu trestu propuštěno 
57 osob, z vazby 7 osob a ze zařízení pro výkon ústavní výchovy po dovršení 18-ti let věku 3 klienti. Klientům bylo od 
sociálního kurátora vystaveno 37 vyjádření pro výplatu dávky okamžité pomoci  z důvodu ohrožení sociálním 
vyloučením. S 38 klienty bylo kontinuálně pracováno, práce s nimi byla zahájena již ve výkonu trestu odnětí svobody. 
Stejný pracovník zajišťuje i agendu romského poradce, spolupracuje s romskými sdruženími, pomáhá řešit konkrétní 
záležitosti členů romské komunity, např. bytovou otázku, dluhy na nájemném, podporu romských žáků středních škol 
atd. 
Dále tento pracovník zajišťuje agendu výkonu trestu obecně prospěšných prací. V roce 2012 bylo vedeno 9 klientů. 
Ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR, středisko Karlovy Vary a organizacemi na území města Ostrov byl za 
rok 2012 zprostředkován výkon trestu obecně prospěšných prací pro 3 klienty, kteří odpracovali 349,5 hodiny. 
 
Agenda sociální práce 
Zajišťují 2 sociální pracovníci, kteří se zaměřují zejména na sociální šetření, sociálně právní poradenství, depistážní 
činnost, poskytování krizové pomoci, zjišťování potřeb obyvatel obce a koordinování poskytování sociálních služeb. 
V roce 2012 měli 78 klientů, na které zpracovali standardizovaný záznam sociálního pracovníka. V rámci sociální 
práce provedli 104 šetření v domácnostech klientů.  
Sociální pracovníci zajišťují agendu občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům. Město Ostrov je ustanoveno 
opatrovníkem 9 klientů, z nichž 8 je umístěných v zařízení, jedna klientka  žije mimo zařízení. Sociální pracovníci 
provedli v roce 2012 šetření ve 22 rodinách osob zbavených způsobilosti k právním úkonům, kde je opatrovníkem 
fyzická osoba. 
Sociální pracovníci vydali v roce 2012 celkem 257 parkovacích průkazů osobám se zdravotním postižením. 
V roce 2012 bylo projednáno 8 žádostí o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.   

 
Bytová agenda 
V roce 2012 byly na odbor SVZ přijímány průběžně žádosti o mimořádné přidělení bytu, žádosti o byty v obytném 
souboru Klášter Ostrov, žádosti o byty v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově a mimořádně byl na měsíce říjen a 
listopad vyhlášen příjem žádostí na doplnění pořadníku na byty 3+1 a 4+1 v Ostrově. V průběhu roku jsou průběžně 
doplňovány pořadníky na byty v DPS v Ostrově a na byty v obytném souboru Klášter Ostrov. V platnosti jsou nyní 4 
pořadníky, v nichž je zařazeno 270 žádostí. 
Na odboru byly vyřizovány žádosti o prodloužení nájemní smlouvy, souhlasy s ukončením nájemní smlouvy, žádosti o 
přechod nájmu bytů, směny a podnájmy bytů, žádosti o podnájem čp. 612 v ul. Odborů, přidělování bytových náhrad po 
vystěhování z jiných bytů, dále v průběhu celého roku jsou řešeny stížnosti na užívání bytu a nevhodné chování 
nájemců, kteří ruší ostatní nájemníky. V rámci této činnosti bylo vyřízeno cca 310 čísel jednacích. 
V roce 2012 bylo přiděleno 85 bytů, z toho 25 bytů mimořádně, 2 byty jako bytová náhrada po vystěhování z jiného 
bytu, 5 bytů dle pořadníku na přidělování bytů v obytném souboru Klášter Ostrov, 11 bytů v Domě s pečovatelskou 
službou na Hlavní tř. v Ostrově, 34 bytů dle pořadníku na přidělování bytů se stanoveným nejvyšším nájemným, které 
je v místě a čase obvyklé, 5 bytů dle pořadníku na byty na čp. 618, 615 a 616 v Ostrově. V roce 2012 byly přiděleny 3 
byty zvláštního určení. V roce 2012 bylo zamítnuto 70 žádostí o mimořádné přidělení bytu.  
V roce 2012 došlo k 15 přechodům nájmu bytu, z toho 11 dle § 705 OZ, 2 dle § 707  OZ a 4 dle § 708 OZ.  
Proběhlo 6 směn bytů. Byl vydán souhlas se 3 podnájmy. Jedna žádost o podnájem byla zamítnuta. 
V souvislosti s řešením výše uvedené agendy bylo odborem předloženo 11 návrhů a 11 informací k projednání v Radě 
města Ostrov. Proběhlo 10 jednání bytové komise. 
V roce 2012 byla odborem SVZ vyřízena korespondence o celkovém počtu 2 456 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 Stráž nad Ohří. Dále odbor prováděl činnosti speciálního stavebního úřadu pro 
stavby pozemních komunikací pro oblast obcí Hájek, Hroznětín, Krásný Les, Ostrov, Stráž nad Ohří, Abertamy, Boží 
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 
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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.  
Na úseku územního řízení stavební úřad vedl územní řízení, vydával rozhodnutí o umístění staveb, o využití 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 užívání 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 užívání 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. Stavební úřad vyzýval obce k přidělení čísel popisných a 
evidenčních. Probíhalo zapisování dat do registru územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN). 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 2012 došlo a bylo vyřízeno celkem 1658 podání od občanů a organizací. Na správních 
poplatcích bylo vybráno 158 tis. Kč za pokuty 13 tis. Kč. 

 
 

Odbor majetkové správy 
Počet pracovníků: 12 

Zajišťována byla především investiční výstavba, opravy majetku města a veškeré majetkoprávní činnosti. 
Odbor majetkové správy zajišťuje údržbu a opravy školských, kulturních a sportovních zařízení, chod hřbitova, útulku 
pro psy, opravy a údržbu veřejného osvětlení a televizních kabelových rozvodů, dále zajišťuje údržbu a opravy 
chodníků, komunikací, mostů a lávek ve městě. Další oblastí je zajištění údržby a oprav bytového a nebytového fondu 
v majetku města. 
Dále odbor v rámci samosprávní činnosti zajišťuje veškerou činnost při nakládání s odpady, opravy městského 
mobiliáře  
a zajišťuje provádění zimní údržby, čištění města, údržbu městské zeleně včetně běžné údržby zámeckého parku a 
klášterního areálu.  
V majetkoprávní oblasti odbor zajišťuje prodeje, pronájmy, výpůjčky a věcná břemena nemovitého majetku, zábory 
veřejného prostranství a pojištění majetku města. 
V rámci přenesené působnosti provádí odbor státní památkovou péči ve správním území obce s rozšířenou působností.  
Nedílnou součástí činnosti odboru je práce v komisích města, a to v komisi investiční, dopravní, majetku města a v 
komisi pro záležitosti místních částí. 

 
Školská a kulturní zařízení 
V roce 2012 bylo vynaloženo na opravy a údržbu mateřských škol 1 376 917Kč a na základní školy 1 758 147 Kč. Na 
investice a velké opravy město vynaložilo 3 038 780 Kč u mateřských škol a 5 632 949 Kč u škol základních. 
Na mateřské škole Halasova byla provedena celková rekonstrukce kuchyně za 3 038 780 Kč a byla provedena 
rekonstrukce střechy na levé části budovy za 246 108 Kč. Byla provedena výměna oken v celé budově MŠ 
Krušnohorská za 1 709 942 Kč. Oprava části střech proběhla také na mateřské škole Palackého a Myslbekova.  
Na základní škole J. V. Myslbeka byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení u tělocvičny a ve 3. a 4. NP za 
3 961 678 Kč, dále byla provedena i oprava střechy na objektu družiny. Byla provedena také rekonstrukce sociálních 
zařízení na ZŠ Májová v celkové částce 1 671 271 Kč, kde došlo k výměně sociálních zařízení u tělocvičny a 
u družiny.Opravy provedené v domě kultury, v areálu kláštera, hasičské zbrojnici a domu s pečovatelskou službou byly 
v celkové výši 765 748 Kč. V Domě kultury byla provedena renovace parket v hlavním sále za 309 000 Kč a byla 
provedena oprava schodiště do velkého kinosálu.  
 
Městské koupaliště 
Oproti předchozím letům, kdy nepříznivé klimatické podmínky dovolovaly otevření městského koupaliště až v průběhu 
měsíce června, byla v roce 2012 zahájena sezóna již 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 2012 patřilo ke 
studeným a deštivým létům. Tyto nepříznivé klimatické podmínky se odrazily na návštěvnosti koupaliště, která činila 
necelých 14 tisíc osob, a na vstupném bylo vybráno 536 tis. Kč. Celkové náklady vynaložené na provoz tohoto zařízení, 
včetně oprav a údržby, činily 1,697 mil. Kč. 
 
Veřejné osvětlení města 
V majetku města je 1 923 světelných míst, což představuje 2 073 světelných zdrojů. V průběhu roku byla prováděna 
běžná a preventivní údržba veřejného osvětlení ve městě, včetně spádových obcí. Na preventivní údržbu, opravy a 
jednotlivé výměny havarijních kabelových polí a sloupů bylo v tomto roce celkově vynaloženo 3,286 mil. Kč. Za 
spotřebu elektrické energie veřejného osvětlení ve městě a spádových obcích bylo zaplaceno cca 2,651 mil. Kč. V části 
ulice Myslbekova byly instalovány pro porovnání na nové stožáry svítidla s LED zdroji. 
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Městský  hřbitov 
V průběhu roku 2012 byly na městském hřbitově provedeny běžné opravy zařízení. Náklady na opravy a údržbu areálu 
hřbitova byly ve výši 129 tis. Kč. Provozní náklady na zajištění chodu hřbitova (el. energie, vodné a stočné, odvoz 
odpadu a mandátní odměna) činily v roce 2012 celkem 529 tis. Kč. Na poplatcích za pronájem hrobových a urnových 
míst, včetně poplatků za služby bylo vybráno 429 tis. Kč. Koncem roku bylo realizováno výběrové řízení na správce 
hřbitova. Vítězem se stal pan Ctirad Fencl.  
 
Městský útulek pro psy 
V roce 2012 bylo na území města odchyceno nebo předáno do městského útulku cca 210 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 údržbových oprav dosáhly 
v tomto roce celkové výše 804 tis. Kč.   

          
Odpadové hospodářství 
Město Ostrov prostřednictvím oprávněných firem Marius Pedersen a.s. a spol. RESUR s.r.o. Otovice zajišťuje systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho území. 
V průběhu roku byl plně využíván Sběrný dvůr, jeho náklady na provoz činily 3 035 tis. Kč. Akce „Jarní a podzimní 
úklid“ probíhala převážně o víkendech. Celkem bylo odvezeno 135 ks kontejnerů s objemným odpadem v částce 835 
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. Bohužel ve většině případů se pachatel nedá zjistit. 
Pokud jsou odloženy komunální odpady mimo nádoby, provádí se mimořádný úklid s následným vyúčtováním. 
  
Separace odpadů v našem městě byla zajišťována prostřednictvím 75 ks nádob na třídění plastů, 73 ks  na papír, 15 ks 
na bílé sklo a 57 ks na sklo barevné.  
Na základě uzavřené smlouvy se společností EKO-KOM jsou Městu poskytovány finanční prostředky za množství 
vytříděného komunálního odpadu a lze konstatovat, že tento druh odstraňování odpadů plně pokrývá zisk z plnění 
společnosti EKO-KOM.  
 
Porovnání třídění za rok 2005 - 2011 : (t/rok) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Sklo   98  123  121  165  164  148  176  174 
Papír 120  151  445  247  440  308  317  313 
Plasty   46  51   65    85  104  110  133  162 
Nápojové kartony    4       4     3     3      4     4      6  7 
Textil - - -     9     12    22    20  22 
Kovy     3      7      9    17     19      7    14  12 
Směsný komunální 
odpad 

  2 850 2 602 2 365 2 311 2 469  2 426 

 
Na úseku oprav městského mobiliáře byly zajišťovány opravy nefunkčních prvků včetně prvků na dětských hřištích. 
Celkové náklady činily 364 tisíc Kč. Na oplocením zabezpečená dětská pískoviště dbá správce, který v období od dubna 
do října zajišťuje čistotu písku a stav herních prvků pro zabránění možnosti dětských úrazů. I v tomto roce jsme však 
museli odstraňovat následky vandalismu na dětských hřištích. A to převážně z důvodů nedodržování věkové skupiny a 
hmotnosti, pro kterou jsou herní prvky určeny.  Průběžně byly vyřizovány žádosti občanů na různé druhy oprav 
městského mobiliáře, jako jsou např. lavičky, klepače a sušáky na prádlo, v celkové částce 190 tis. Kč. 

 

Čistota města 
Úklid města zajišťovala firma Marius Pedersen a.s.. Úklid je tvořen sběrem papírků na travnatých plochách, které jsou 
zahrnuty v plánu sekání, a na dětských hřištích a pískovištích, dále pak je tvořen letním čištěním, které zahrnuje strojní i 
ruční čištění komunikací, veřejných prostranství, náměstí a autobusových zastávek. 
Po zimním období jsme zaznamenali velké množství papírků a psích exkrementů, jak na travnatých plochách a mezi 
keřovými výsadbami, tak na komunikacích. Jako každoročně se v problémových lokalitách (prostory u garáží v ul. 
Lidická, Staroměstská, Na Kopci, Jáchymovská a Kollárova) objevily černé skládky. Po zásazích 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. Jako upozornění na blokové čištění bylo vždy umístěno v daném úseku 7 dní předem přenosné 
dopravní značení. Nepřeparkovaná vozidla byla odtažena a majitelé odtažených vozidel byli dopisem upozorněni na 
odtah a na to, že je jejich vozidlo zaparkováno v areálu odtahové firmy. Seznam nevyzvednutých vozidel byl vyvěšen 
na úřední desce. V zimních měsících firma Marius Pedersen a.s., zajišťovala zimní údržbu města dle plánu zimní 
údržby. Rychle byly řešeny nedostatky v zimní údržbě.  
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Městská zeleň 
Údržba městské zeleně začátkem roku v období takzvaného vegetačního klidu znamenala zejména prořezávání a kácení stromů. 
V loňském roce probíhaly probírky a prořezávky na žádost 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 vyjímečných případech došlo ke kácení.     
Začátkem měsíce května započala první seč travnatých ploch, koncem měsíce října byla dokončena seč čtvrtá.  Seče byly 
prováděny i na městských plochách, které byly v minulosti opomíjeny, a také okolo nově vybudovaných cyklostezek. 
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 různých částech města.   
Ve výběrovém řízení byl vybrán správce Lesoparku Borecké rybníky. Správcem je od 1.6.2012 do 31.3.2016 Jan Kasalý. 
V listopadu byl ukončen dotační titul „Zámecký park - pěstební opatření a nové výsadby“. Realizaci prováděla v letech 2011 - 
2012 firma PE-REZA Citice. 
Na základě petice podnikatelů byly dle studie Ing. Šindeláře výškově upraveny keře před obchodním domem na Mírovém 
náměstí a připraven záhonek pro vysázení sezónních rostlin v roce 2013. 

Doprava a místní komunikace 

Na úseku dopravy a místních komunikací bylo v roce 2012 investováno do běžných oprav místních komunikací ve 
městě a přilehlých částech města: 
1) Opravy a údržba vozovek  3 600 tis. Kč   
2) Opravy a údržba chodníků                                                         1 850 tis. Kč 
3) Opravy schodišť                                                110 tis. Kč 
4) Údržba vodorovného a svislého doprav. značení                            480 tis. Kč 
5) Opravy mostních objektů                                                                    90 tis.  Kč  
6) Opravy a výroba zábradlí                                                                       170 tis.  Kč 
7) Vyznačení okruhů cyklotras Ostrovského ronda                                   375 tis. Kč  
8) Výstavba odstavného místa pro ZTV v ul. Lipová                                  45 tis. Kč     
9) Oprava parkoviště před nemocnicí                                                        465 tis. Kč   
 
V rámci oprav chodníků byla v ulici Májová nákladem 200 tis. Kč rekonstruována část úseku Horská – Luční.  
Nákladem 108 tis. Kč proběhla oprava chodníku (výměna obrubníku) v ulici Lidická v úseku mezi ulicemi Klínovecká  
- Masarykova. Též proběhla oprava cesty přes kopec k nádraží (úsek z Lidické ul. do ulice Krušnohorská) – náklad 175 
tis. Kč.  
Z ucelenějších oprav chodníků lze dále uvést opravu části chodníku u nemocnice v Ostrově (náklad 59 tis. Kč), opravu 
chodníku u č.p,. 718 v ulici Májová (125 tis. Kč), opravu přístupového chodníku k ZŠ Májová (175 tis. Kč), opravu  
chodníku před č.p. 742-5 v ulici Tylova (98 tis. Kč), opravu chodníku před č.p. 840-2 v ulici Horská (100 tis. Kč), 
přístupové komunikace k č.p. 773 v ulici Masarykova (138 tis. Kč), části chodníku u čp 1230 v ulici Sukova (60 tis. 
Kč), opravu chodníku před čp. 826-7 v ulici Horská (76 tis. Kč). 
 
Opravy kanalizačních zařízení v majetku města 
Při opravách dešťové kanalizace ve městě bylo proinvestováno 230 tis. Kč. Na údržbu a čištění dešťové kanalizace bylo 
vynaloženo 570 tis. Kč. V tomto případě se jedná o službu, prováděnou společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary 
a.s.  
 
Rekonstrukce  a opravy mostů 
V ulici Hroznětínská proběhla rekonstrukce mostu přes Bystřici. Rekonstrukci mostu, jejíž náklady činily 860 tis. Kč,  
provedla firma Videst, spol. s r.o. 
 
Bytové hospodářství 
Mimo běžnou údržbu bytového fondu a drobných oprav byly v roce 2012 realizovány i opravy a rekonstrukce většího 
rozsahu - viz tabulka: 
 

objekt Finanční částka 
Fasáda č.p. 175 1 058 tis. Kč 
Komín zahradnictví 42 tis. Kč 
Oprava rozvodů plynu 348 tis. Kč 
Oprava terasy – ul. Brigádnická 706 340 tis. Kč 
Oprava výtahů č.p.797-800, ul. Hlavní ( Pošta) 2 204 tis. Kč 
Oprava výtahu č.p. 712, ul. Brigadnická 733 tis. Kč 
Oprava zdi u veřejných WC, Staré náměstí 96 tis. Kč 

 
 

Nebytové hospodářství 
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Na opravu a údržbu nebytových prostor bylo v roce 2012 vynaloženo 1, 622 tis. Kč 
Kromě výše uvedené běžné údržby a drobných oprav byly realizovány i opravy většího rozsahu, jako například oprava 
výtahu č.p. 862 za 95 tisíc Kč, oprava topení PRIOR – Štětkař za 56 tis. Kč.   

                                                                                                                          

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 majetkové správy je v současné době evidováno 118 nájemních 
smluv a 38 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 2012 byl 2 282 000.,- Kč. 
Ač jsou současní nájemci nebytových prostor v majetku Města Ostrov již po dobu čtyř let zvýhodňováni 
nenavyšováním nájemného o inflaci a noví nájemci mají možnost využít možnosti úlevy na základě Programu aktivní 
podpory podnikání (projekt spočívající ve vytváření nových pracovních míst a podpory stávajících podnikatelů 
v nebytových prostorech města), od začátku roku 2012 začíná přibývat žádostí o výpověď a také žádostí o snižování 
nájemného.  
 
Zvláštní užívání veřejného prostranství 
Odborem bylo vydáno celkem 111 souhlasů se zvláštním užíváním veřejného prostranství, příjem z místních poplatků 
činil 4 103 000,- Kč, příjem za pronájem tržních míst na tržišti „U Lékárny“ činil  53 000,- Kč. 
 
Ekonomicko-administrativní činnost 
V souvislosti s řešením výše uvedených činností bylo odborem předloženo 196 návrhů k projednání v radě města a 36 
návrhů k projednání v městském zastupitelstvu. Současně byla řešena korespondence odboru, kdy bylo založeno celkem 
3 594 dokumentů ve spisové službě a provedeno 1 973 vypravení do konce roku.  
Odbor majetkové správy v roce 2012 připravil při nakládání s nemovitým majetkem Města Ostrov 158 návrhů pro 
jednání Komise majetku města. 

 

Prodeje a pronájmy pozemků a nemovitostí 
V průběhu roku 2012 bylo realizováno 18 kupních smluv (z toho 6 smluv se týkalo nákupu garáží),  
2 smlouvy směnné, 1 dodatek kupních smluv, 2 smlouvy darovací, 1 smlouva o bezúplatném převodu, 1rámcová 
smlouva, 1 plánovací smlouva, 1 smlouva o výstavbě, 1 souhlasné prohlášení, 1 smlouva o advokátní úschově  
1 smlouva o smlouvě budoucí kupní a uskutečnila se 1 dražba nemovitosti (domu č.p. 10). Dále bylo uzavřeno 17 smluv 
o zřízení věcného břemene, z toho 8 smluv byly smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  
Příjem z prodeje pozemků v majetku města byl v roce 2012 celkem 13 365 tisíc Kč, za nákup pozemků do majetku 
města bylo zaplaceno 19 tis. Kč a směnu pozemků na rozšíření PZO bylo zaplaceno celkem 2 044 tisíc Kč. Za výkup 
garáží v území RP Jáchymovská ulice – vlečka a Lidická ulice bylo uhrazeno celkem 287 tisíc Kč. Příjem města za 
prodej ostatních nemovitostí (stavebních objektů a pozemků mimo „Zásady“) činil v roce 2012 celkem 8 614 tisíc. Kč. 
Splátky z prodeje půdních vestaveb činily 338 tisíc Kč, úroky z prodeje půdních vestaveb činily 178 tis. Kč. Finanční 
náhrady za zřízení věcných břemen pak 222 tisíc Kč. 
Během roku bylo také pro účely stavebního řízení uzavřeno 30 smluv o právu k provedení stavby.  
V roce 2012 bylo uzavřeno 24 nových nájemních smluv nebo jejich dodatků na pronájem pozemků, 28 smluv 
výpůjčních (včetně Dohod o záměně účastníka smlouvy o dočasném bezplatném užívání vymezené části pozemku) a 7 
na pronájem pozemků pod garážemi.  Během roku bylo ukončeno 15 nájemních smluv. 
Příjem z pronájmu pozemků Českému zahrádkářskému svazu činil 556 tis. Kč, z pronájmu pozemků v honitbách 40 tis. 
Kč, z pronájmu ostatních pozemků pak 1 163 tis. 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 majetkové správy, 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. Dohlíží na čerpání dotací na obnovu kulturních památek. 
Ve správním obvodu pověřené obce Ostrov bylo v roce 2012 evidováno 1 nemovitá národní kulturní památka a 126 
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 2012 se odbor 
v rámci výkonu státní památkové péče vyjádřil k 7 návrhům na prohlášení věci za kulturní památku a z toho byly MK 
ČR za nemovité kulturní památky prohlášeny 3 objekty – evangelický kostel s farou čp. 681 s pozemky st.p.č. 926 a 
p.p.č 353/1 v k.ú. Jáchymov, a dále v rámci nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Montanregion Erzgebirge 
k zápisu na Seznam UNESCO - odvaly a pinky na žíle Schweitzer v k.ú. Jáchymov a ústí štoly Leithund na pozemku 
p.č. 4891 v k.ú. Jáchymov. 
Ve věci státní památkové péče v  přenesené působnosti v  celém správním území obce bylo v roce 2012 vydáno 67 
závazných stanovisek z toho 33 k obnově nemovitých kulturních památek a 34 o obnově objektů v městských 
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památkových zónách. Za porušení památkového zákona byly podle ust.§ 39 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů uděleny 3 přestupkové pokuty.  
Město Ostrov vynaložilo v tomto roce nemalé finanční prostředky na údržbu a rekonstrukci památkově chráněných 
objektů, díky tomu byla úspěšně dokončena modernizace Domu kultury a další etapa restaurátorských prací na 
nástěnných malbách v kostele sv. Jakuba v Ostrově. Rovněž byla na jaře zahájena velkolepá rekonstrukce objektu 
Zámku Ostrov  pro využití zámku pro veřejnou správu. Dozor památkové péče byl vykonáván i u dalších prováděných 
obnov objektu v Jáchymově, při rekonstrukci  rozhledny Klínovec a dalších.  
  
  

Odbor investic 
Počet pracovníků: 5 

Dokončené investiční akce v roce 2012: 
Inženýrské stavby: 
1) Revitalizace areálu bývalých kasáren Ostrov, I.etapa - Demolice 500 tis. Kč 
Komunikace: 
1) Cyklistická stezka  Ostrovské Rondo – 2.etapa 3 058 955,- Kč 
2) Revitalizace vnitrobloků – Brigádnická ulice 201 464,- Kč 
3) Zastávky MHD                                       650 368,- Kč 
4) Parkoviště v ulici U Nemocnice  4 980 853,- Kč 
Pozemní stavby: 
1) Dům kultury – rekonstrukce a modernizace objektu 24 906 984,- Kč 
2) LT a rek. středisko MDDM Ostrov v Manětíně– 2. et.-2. část           5 410 674,- Kč 
3) Revitalizace městského koupaliště SO 11-Obslužný objekt sportovišť 7 043 364,- Kč 
4) ZŠ Masarykova - zateplení a výměna výplní otvorů - západ  3 109 590,- Kč 
5) Veřejné WC a přípojky 1 483 117,- Kč 
Rekonstrukce zámku Ostrov – realizuje se, plnění za 2012 
I.  etapa realizace – Dotace bez DPH 6 208 454,- Kč 
II.  etapa realizace bez DPH 10 063 785,- Kč 
III.  etapa realizace bez DPH 7 387 539,- Kč 
IV.  etapa realizace – Dotace bez DPH 582 772,- Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem bez DPH 24 242 550,- Kč 
Celkem prostavěno k 30. 12. 2012 včetně 20% DPH 29 091 060,- Kč 
 
Památky: 
1)  Obnova kulturních památek v  MPZ – sv. Jakub - fresky 707 624,- Kč 
     Z toho dotace Ministerstva kultury ČR 613 000,- Kč 
       
   
 

Odbor rozvoje a územního plánování 
Počet pracovníků: 7 

Odbor rozvoje a územního plánování v roce 2012 zajišťoval činnosti spojené s územním plánováním, rozvojem města, 
dotačním managementem a přípravou investičních i neinvestičních projektů města.  
 
Úsek územního plánování  
S účinností nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. pracuje na odboru rozvoje a územního plánování tzv. úřad 
územního plánování (ÚÚP). ÚÚP, který je vytvořen na každé obci s rozšířenou působností, měl i v roce 2012 za úkol 
pořizovat územně plánovací dokumentaci (ÚPD) tj. územní (ÚP) a regulační plány (RP) pro obce ve svém správním 
území, tzn. pro Boží Dar, Abertamy, Horní Blatnou, Hájek, Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, Merklín, Ostrov, 
Pernink, Potůčky, Velichov, Vojkovice, Stráž nad Ohří. Kromě ÚP a RP pořizoval také územně plánovací podklady, 
územní studie, územně analytické podklady (ÚAP) a jako tzv. dotčený orgán byl účastníkem územních či stavebních 
řízení na celém území obce s rozšířenou působností pro výše jmenovaná města a obce. Pro město Ostrov již v roce 2011 
získal odbor dotaci z Integrovaného operačního programu (IOP) na Úpravu ÚP města Ostrov (tzv. překlápění do 
souladu s novým stavebním zákonem) a v roce 2012 pokračoval odbor v pořizování úpravy ÚP tzn. jeho projednávání 
dle stavebního zákona. Dále byla vydána Změna č. 30 ÚP města Ostrov pro průmyslovou zónu a byly prováděny úkony 
vyplývající ze staveb. zákona, po vydání změn č. 17 a 21 ÚP města Ostrov. Pro území města Ostrov a jeho místní části 
odbor zpracovával aktualizace územních studií, které řeší způsob zástavby, dopravní a technickou infrastrukturu 
v místních částech Dolní Žďár, Horní Žďár a Mořičov a zpracování zastavovací studie „U nemocnice“, která řeší 
způsob zástavby v rozvojové ploše  34_Bč v blízkosti areálu nemocnice Ostrov. Pro obce ve svém správním území 
odbor v roce 2012 pokračoval v pořizování ÚPD či jejich změn, a to konkrétně pro Stráž n. Ohří, Vojkovice, Velichov, 
Krásný Les, Jáchymov, Pernink, Potůčky, a Hájek. Probíhala příslušná projednání návrhů těchto ÚPD v souladu se 
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stavebním zákonem.  Odbor zahájil pořízení změny č. 1ÚP  Horní Blatná a dále provedl úkony po vydání Změny č.2 
ÚP Jáchymov, Změny č. 2 RP části města Jáchymov – Mariánská a ÚP Abertamy.V roce 2012 byla vydána 3. úplná 
aktualizace ÚAP pro celé správní území Ostrova jako obce s rozšířenou působností. Aktualizace byla provedena na 
základě průběžného sběru dat o území od poskytovatelů nebo dat z vlastních průzkumů, které byly prováděny. Tato data 
byla následně zpracována a evidována na webových stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje a zakládána do 
centrální krajské databáze. Odbor rozvoje a územního plánování i v roce 2012 vydával vyjádření z hlediska ÚPD města 
a dále stanoviska města Ostrov v rámci územních a stavebních řízení probíhajících ve správním území Ostrova 
k různým záměrům soukromých investorů, pro Pozemkový fond informace k převodu pozemků, pro různé investory a 
stavebníky územně plánovací informace dle stavebního zákona. Odbor se také vyjadřoval z hlediska platného ÚP města 
Ostrov a rozvojových záměrů města Ostrov k prodejům a pronájmům pozemků ve vlastnictví města Ostrov. 
Úsek územního plánování pracuje v počtu 3 referentů. 
 
Úsek rozvoje 
Na úseku rozvoje města v roce 2012 odbor rozvoje a územního plánování v rámci své činnosti zadával zpracování 
různých studií a projektových dokumentací. Koordinoval realizaci dotovaných projektů a připravoval nové žádosti o 
spolufinancování z národních i evropských zdrojů. V rámci dotačního managementu odbor provádí také nastavování 
pravidel a postupů v rámci celého úřadu, koordinaci činností jednotlivých aktérů při přípravě a realizaci projektu a tzv. 
monitoring projektu v průběhu realizace projektu, ale i po jeho dokončení, po dobu tzv. udržitelnosti projektu. 
Monitoring spočívá ve zpracování podrobných zpráv o stavu projektu v daném roce. V rámci schváleného 
Strategického plánu rozvoje města Ostrova odbor připravoval podklady pro různá jednání, zajišťoval koordinaci jeho 
plnění v rámci celého městského úřadu. 
 
Strategický plán rozvoje města Ostrova (SPRMO) 
V průběhu 2. čtvrtletí bylo zpracováno vyhodnocení plnění Strategického plánu rozvoje města za rok 2011 a byl 
zpracován návrh na aktualizaci na další roky. Tyto návrhy byly v červnu 2012 projednány a schváleny zastupitelstvem 
města. 
 
Národní dotace 
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 
Odbor rozvoje a územního plánování řeší také dotace ze státního rozpočtu, konkrétně z kapitoly Ministerstva kultury 
ČR na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Ostrova jako obce s rozšířenou působností. V rámci tohoto 
programu byla dokončena oprava střechy a ošetření krovu jižní části lodě kostela sv. Petra a Pavla v Hroznětíně, kdy 
vlastník kulturní památky Římskokatolická farnost Ostrov získal dotaci ve výši 330.000,- Kč. 
 
Program regenerace MPZ a MPR v roce 2012 
V roce 2012 poskytlo Ministerstvo kultury ČR městu Ostrov finanční podporu ve výši 613.000,- Kč na restaurátorské 
práce nástěnných maleb v presbytáři hřbitovního kostela sv. Jakuba Většího v Ostrově a ve výši 47.000,- Kč 
Římskokatolické církvi Ostrov na dílčí opravu fasádních omítek a nátěrů západního štítu kostela sv. Michaela na Malém 
náměstí v Ostrově. V listopadu 2012 bylo zažádáno o finanční podporu na obnovu městské památkové zóny v Ostrově  
pro rok 2013 na tyto akce: restaurování barokní pohledové zdi v zámeckém parku, restaurování nástěnných maleb 
hřbitovního kostela sv. Jakuba Většího, restaurování souboru sedmi náhrobních a pamětních desek na hřbitovním 
kostele svatého Jakuba, restaurování výmalby místnosti II.2.22 Lauenburského zámku a pokračování v restaurování 
omítek a nátěrů lodě kostela sv. Michaela a P. Marie Věrné. Jedná se tedy převážně o restaurátorské práce, na které 
může být dotace poskytnuta až do výše 100%. Předpoklad obdržení informací o získání dotace je duben 2013. 
 
Revitalizace areálu bývalých kasáren 
V únoru 2012 odbor požádal o poskytnutí dotace v rámci programu z rozpočtu  MMR ČR Podpora revitalizace 
bývalých vojenských areálů na projekt Revitalizace areálu bývalých kasáren – demolice nevyhovujících objektů. Státní 
podpora mohla být poskytnuta až do výše 75% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Tento projekt 
bohužel díky velkému převisu žádostí v příslušném dotačním programu nebyl schválen a bylo rozhodnuto o jeho 
realizaci financované z rozpočtu města. 
 
Projekt „Ostrovské Rondo – cyklostezka po tělese vlečky“ (dotace Státního fondu dopravní infrastruktury) 
Po zamítnutí žádosti o dotaci na projekt naučné stezky „Po starých cestách okolo Ostrova“, jehož součástí měla být 
cyklostezka vedoucí po tělese zrušené vlečky v úseku od kruhového objezdu v křížení ulic Nádražní a Dukelských 
hrdinů až k budově vlakového nádraží, podal ORÚP žádost o dotaci na tuto stavbu do Státního fondu dopravní 
infrastruktury (SFDI).  I když byly termíny podání žádosti i vlastní realizace napjaté, žádost byla úspěšná, doace byla 
přidělena  a stavba byla v listopadu 2012 dokončena. Při celkových nákladech 2,56 mil. korun poskytl SFDI 1,173 mil. 
Kč, zbytek hradil Ostrov ze svých prostředků. Mimodotační částí prací byla kromě dvou přechodů pro pěší rovněž 
instalace nových výložníků veřejného osvětlení (náklady cca 0,76 mil. Kč), které tak bude kromě Nádražní ulice 
osvětlovat i tuto novou část cyklostezky.   
 
Projekt „Značení cyklotras Otrovského Ronda“ (dotace Krajského úřadu pro Karlovarský kraj) 
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ORÚP využil výzvy Krajského úřadu a získal příspěvek 75 tisíc Kč na projekt „Značení cyklotras Ostrovského Ronda“. 
Po dokončení cyklotrasy, vedoucí po tělese bývalé škodovácké vlečky, byly ve spolupráci s Klubem českých turistů 
vytipovány dva okruhy Ostrovského Ronda, které bylo potřeba v terénu přehledně vyznačit. Do projektu byly zahrnuty i 
drobné úpravy povrchů, průklesty v lesních částech trasy, odbahnění některých úseků a přeložka povrchových rozvodů 
vody v lokalitě u zahrádek. Po úspěšné realizaci tak nyní mají ostrovští k dispozici „modrý“ a „zelený“ okruh Ronda, 
lišící se vzájemně podle náročnosti sjízdnosti. Rondo tím bylo definitivně zokruhováno a ORÚP nyní bude shánět 
finance na jeho propagaci a prezentaci.        
 
Projekty spolufinancované z fondů Evropské unie 
Projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov (Program ROP) 
V roce 2012 probíhal monitoring projektu Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov, který se, po obdržení 
dotace v roce 2011 z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, dostal do fáze 
udržitelnosti. Užívání a provoz projektu bude až do roku 2016 podléhat podmínkám stanoveným poskytovatelem 
dotace. O provozu výstupů projektu, kterými jsou fotbalová hřiště v ul. U Nemocnice, Dětská letní scéna a Sportoviště 
pro netradiční sporty v Ostrově při MDDM, je poskytovatel dotace každoročně informován prostřednictvím 
monitorovací zprávy. 
 
Projekt Dům kultury Ostrov – Centrum pro kulturu, vzdělání a volný čas (Program ROP) 
Město Ostrov dokončilo v roce 2012 stavební část projektu „Dům kultury Ostrov - centrum pro kulturu, vzdělávání a 
volný čas“ z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Stavební práce na tomto 
projektu byly zahájeny v květnu roku 2011. Stavební práce byly ukončeny v říjnu 2012 a projekt v lednu následujícího 
roku. Celkové náklady projektu činily 24 456 847,33 Kč, z čehož dotace bude činit až 78,63 % způsobilých výdajů, 
tedy zhruba 18,9 mil Kč. Předmětem projektu byla technická a stavební obnova Domu kultury, která zahrnovala 
rekonstrukci střechy, vestavbu výtahu v prostoru šaten, rekonstrukci balkónu kinosálu včetně výměny sedaček a vznik 
nových prostor pro volnočasové aktivity. V prostranství pod jevištěm divadelního sálu vznikl zcela nový společenský 
prostor -  Divadélko Točna a v místech původního skladu kulis jsou vestavěna dvě nová podlaží, která budou sloužit 
jako zkušebny pro hudební skupiny a zázemí pro další kulturní aktivity. Mimo viditelných změn proběhla také 
rekonstrukce řady technického zařízení, jako například větrání a vytápění kinokavárny a předsálí společenského sálu 
či modernizace celého systému řízení a regulace, rekonstrukce elektroinstalace a nouzového osvětlení. 
 
Projekt Úprava Územního plánu města Ostrov (Program IOP) 
V červnu byla ukončena realizace projektu Úprava Územního plánu města Ostrov (tzv. překlápění do souladu s novým 
stavebním zákonem), na který město získalo dotaci v rámci Integrovaného operačního programu. Po předložení 
monitorovací zprávy a žádosti o platbu byla městu v listopadu 2012 vyplacena dotace ve výši 756 tis. Kč.    

 
Projekt Lesopark Borecké rybníky (Program OPŽP) 
V roce 2012 probíhala udržitelnost projektu Lesopark Borecké rybníky, která bude trvat 10 let. V průběhu této doby 
musejí být zachovány všechny výstupy projektu, na něž byla poskytnuta dotace z Operačního programu Životní 
prostředí.V rámci realizace projektu došlo ke zbudování cest pro pěší, pěstebním zásahům do vegetace, realizaci naučné 
stezky a odpočinkových objektů. Z dotace byly uhrazeny pouze vegetační úpravy a část naučné stezky a cesní sítě. 
Stav vegetace byl v průběhu roku 2012 zkontrolován a z důvodů uhynutí či poškození některých dřevin v lokalitě byla 
zahájena náprava stavu tak, aby lokalita obsahovala stejnou početní a druhovou skladbu, na níž byla poskytnuta dotace. 
 
Projekt Zámecký park Ostrov - pěstební opatření a nové výsadby (Program OPŽP) 
V zámeckém parku skončily v roce 2012 práce na obnově zeleně, které proběhly v rámci projektu „Zámecký park 
Ostrov – pěstební opatření a nové výsadby“. Na projekt bude poskytnuta dotace z Operačního programu Životní 
prostředí. Práce v parku byly zahájeny na počátku roku 2011 kácením poškozených stromů. Ke kácení byly vybrány 
pouze stromy v havarijním stavu, které svým stavem ohrožovaly bezpečnost. Následovalo průběžné ošetřování stromů 
řezem, případně jejich statické zajištění pomocí instalace bezpečnostních vazeb. Na provedené kácení navazovalo 
doplnění nových výsadeb, které nahradily odstraněné stromy. V rámci projektu bylo ošetřeno vazbou či řezem 355 kusů 
dřevin, z čehož u 5 kusů se i po provedeném opatření nepodařilo zlepšit jejich stav a vitalitu a proto musely být tyto 
stromy pokáceny. Celkem bylo tedy pokáceno 72 kusů stromů. Nové výsadby byly navrženy tak, aby svým počtem 
značně převýšily stromy odstraněné. Celkem bylo v parku vysazeno 100 nových stromů.  Realizační náklady činily 
zhruba 2,4 mil. Kč. Celková výše dotace může dosahovat až 90% celkových způsobilých výdajů projektu: 85 % z fondů 
EU a 5 % ze Státního fondu životního prostředí. Minimální spoluúčast na financování projektu městem Ostrov je 10 %. 
 
Projekt Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov (Program OPŽP) 
Město podalo v listopadu 2012 žádost o dotaci na projekt Revitalizace lokality „Kopec“. Projekt byl předkládán v rámci 
42. výzvy z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) na individuální projekty v prioritní ose 6 – Oblast podpory 
6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny. Žádost prochází kontrolním procesem poskytovatele dotace. Realizace 
projektu je tedy závislá na přidělení dotačních prostředků. Na lokalitu kopce byla zpracována projektová dokumentace, 
která území řeší komplexně včetně cestní sítě a mobiliáře. Dokumentace zahrnuje vegetační úpravy (kácení, řezy 
stromů a nové výsadby), realizaci cestní sítě (živičné a štěrkové komunikace), mobiliář (lavičky, odpadkové koše), 
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atrakce (dětská hřiště, stolní tenis, venkovní fitness a psí agility) a veřejné osvětlení. Jelikož je pro projekty předkládané 
do Operačního programu životní prostředí možné získat finanční prostředky pouze na realizaci vegetačních úprav 
(zeleň), byla součástí žádosti o dotaci pouze úprava zeleně. Realizace doprovodné infrastruktury je záměrem města s 
plánovanou realizací z vlastních prostředků dle příjmových možností městského rozpočtu. Dotaci na úpravu zeleně je 
možné získat až do výše 75 % způsobilých výdajů projektu. 
 
Projekt Oprava fasády včetně výměny oken a zateplení bytového domu č.p. 794-800, ul. Hlavní, Ostrov („Pošta“) 
(Program Zelená úsporám) 
V listopadu 2012 obdrželo město Ostrov dotaci z programu Zelená úsporám na projekt Zateplení objektu Hlavní č.p. 
794-800 (objekt v němž sídlí pošta) ve výši 4 844 478,00 Kč. Projekt byl realizován v letech 2010 a 2011 s celkovými 
realizačními výdaji ve výši 26,4 mil. Kč (z čehož způsobilé výdaje činily 14,2 mil. Kč). Výše podpory byla fondem 
stanovena dle pravidel režimu de minimis a nesměla tedy přesáhnout částku 200 000 EUR. Předmětem celé 
rekonstrukce bylo zlepšení technického stavu budovy z vnější strany. Došlo k opravě prasklin a omítky, zateplení 
fasády, výměně oken a dveří a zlepšení celkového vzhledu objektu provedením nové barevné fasády. Na budově byly 
také odstraněny zrezivělé klempířské prvky, natřeny mříže oken, opravena zábradlí, železobetonové konstrukce, 
ocelové dveře a všechny další kovové prvky na fasádě. Na třech terasách před vstupy byla zhotovena nová dlažba a 
opraveny podlahy balkónů. 
 
Projekty zateplení objektů příspěvkových organizací (Program OPŽP) 
Město Ostrov podalo v březnu 2012 tři žádosti o dotace na zateplení objektů Realizace úspor energie - MŠ Halasova 
765 - Ostrov,  Realizace úspor energie - MŠ Palackého 1045 - Ostrov a Realizace úspor energie - ZŠ Májová 997 - 
Ostrov do Operačního programu životního prostředí (OPŽP) v rámci prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů 
energie. Předmětem všech projektů je zlepšení tepelně technických vlastností budov. U objektu MŠ Halasova 765 bude 
zateplena fasáda, vyměněna okna a dveře, zateplena střecha a podlaha půdy. Předpokládané celkové výdaje projektu 
činí 3,6 mil. Kč. U objektu MŠ Palackého 1045 je plánováno zateplení fasády a výměna oken a dveří. Předpokládané 
celkové výdaje projektu činí 3,5 mil. Kč. Objekt ZŠ Májová 997 čeká zateplení fasády, zateplení stropů k nevytápěným 
půdním prostorům a zateplení podlah k suterénu. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 14,7 mil. Kč. Dotaci je 
možné obdržet až do výše 90 % způsobilých výdajů projektů. Všechny žádosti byly schváleny na sklonku roku 2012 a 
dotace byla přislíbena dle Rozhodnutí o obdržení dotačních prostředků. Město Ostrov bude v roce 2013 připravovat 
podklady pro výběrová řízení na provedení stavby a následně zahájí vlastní realizaci. 
 
Přeshraniční spolupráce 
Mikroregion Centrální Krušnohoří 
Odbor rozvoje a územního plánování se pravidelně účastní jednání a následných souvisejících aktivit tohoto 
mikroregionu, a to jak s cílem prohloubení přínosné spolupráce v rámci ekonomicky silnějšího uskupení obcí, tak i 
s vidinou intenzivnější participace na čerpání peněz z dotačních titulů Evropské unie prostřednictvím realizovaných 
přeshraničních projektů. V průběhu roku 2012 byly rozpracovány např. projekty na značení tras pro nordic walking a 
cyklistiku, propagaci mikroregionu či společných setkávání obcí. Důležitou prací odboru je v této oblasti i působení 
Města Ostrov jako obce s rozšířenou působností, protože na této úrovni je možno aktivně a účinně ovlivňovat a 
spoluvytvářet rozvojové projekty, přesahující svým přeshraničním dopadem lokální význam.   
 
Projekt „Rozvoj přeshraničních struktur cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří“ (program 
Cíl3/Ziel3) 
Na základě dohody mezi obcemi Mikroregionu Centrální Krušnohoří převzal Ostrov od Města Boží Dar pomyslnou 
štafetu v zabezpečení koordinace vzájemného postupu při podávání žádostí o dotaci z prostředků ERDF „Cíl 3 / Ziel 3 
na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2007 – 2013“, spočívající 
zejména v technickém a organizačním zabezpečení společných setkávání starostů a dalších zástupců obcí mikroregionu.  
V rámci této spolupráce byl vypracován projekt Rozvoj přeshraničních struktur cestovního ruchu v oblasti Centrálního 
Krušnohoří na nákup tlumočnických zařízení a dalšího technického vybavení v předpokládané celkové výši 2 mil. Kč. 
Ten je po nezbytném schválení Zastupitelstvem Města připraven pro podání žádosti, které ale prozatím bohužel vázne 
na splnění obdobných legislativních náležitostí na straně saského partnera. 
 
Projekt „Vybudování a uplatnění na trhu Sasko-Česká SILBERSTRASSE (STŘÍBRNÁ STEZKA)“ (program 
Cíl3/Ziel3) 
V roce 2012 pokračovala realizace tohoto projektu. Projekt navazuje na tradici existence Stříbrné stezky v oblastech 
těžby stříbra v saských městech. Nově se do tohoto projektu zapojují i česká města s tradicí hornictví v minulosti. Lead 
partnerem (vedoucím partnerem) projektu je saské město Bad Schlema, dalšími partnery projektu jsou města Jáchymov, 
Ostrov, Boží Dar, Aue, Freiberg, Oelsnitz/Erzgebirge, Annaberg - Buchholz, Asociace cestovního ruchu 
Tourismusverband Erzgebirge e.V. Celkové náklady pro Ostrov činí 700 tis. Kč. Realizace projektu začala 1. 10. 2010 a 
původně naplánované ukončení 30. 9. 2012 bylo v součinnosti s partnery projektu posunuto do 30.06.2013. Prodloužení 
realizace bylo zapříčiněno zejména legislativními problémy při značení Stříbrné stezky podél silnic v Německu; na 
české straně byly označníky přes počáteční komplikace úspěšně instalovány, posunutí termínu bylo na české straně 
vynuceno zejména časným příchodem zimy do horských oblastí, kde instalace informačních tabulí je po dobu téměř pěti 
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zimních měsíců prakticky vyloučena. V rámci projektu se Ostrov aktivně účastnil procesu vývoje loga Stříbrné stezky, 
které má potenciál se v budoucnu stát součástí kompletní marketingové strategie. Produkt Stříbrná stezka má 
v německých zemích tradičně dobrý zvuk a snahou Ostrova bude tento rozvojový turistický potenciál využít i ve svůj 
prospěch. V rámci rozpočtu projektu zajišťoval Ostrov pro české partnery sběr dat a fotografií pro webové stránky a 
výrobu propagačních předmětů včetně souvisejících veřejných zakázek.   
 
Projekt „Stříbrná stezka - Silberstrasse - I.investiční etapa“  (program Cíl3/Ziel3) 
V roce 2012 pokračovala realizace tohoto projektu. Projekt byl zahájen v roce 2011 a bude financován z Programu Cíl 3 
na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou. Lead partnerem 
projektu je Boží Dar a dalšími partnery, kromě Ostrova jsou Jáchymov, občanské sdružení SUCHÁ KOTVA, 
Breitenbrunn a Annaberg-Buchholz. V rámci projektu byla v roce 2012 zahájena rekonstrukce části ostrovského zámku 
s expozicí „Ostrovsko a hornictví“. Část projektu vztahující se k realizaci cyklostezky na trase bývalé vlečky (tzv. 
Ostrovské rondo) od supermarketu Albert až po křížení s Hlavní ulicí a vztahující se k realizaci naučné stezky, 
z Ostrova do Vykmanova a cyklotrasy z Ostrova přes Horní Žďár až na Suchou u Jáchymova byla již zrealizována 
v r.2011. Předpokládané náklady pro Ostrov činí 14 mil. Kč. Projekt bude realizován do 30.11.2013. V roce 2012 bylo 
v rámci projektu proinvestováno přes 10,1 mil. Kč, přičemž 90% těchto nákladů by se Ostrovu mělo v roce 2013 vrátit 
ve formě dotace z ERDF a státního rozpočtu.  
 
Projekt „Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří – 2. etapa“ - Cyklostezka 
„Ostrov – Jáchymov“ (program Cíl3/Ziel3) 
Ostrov je Lead partnerem tohoto projektu,  který byl poskytovatelem dotace v rámci Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu 
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013 schválen k realizaci v roce 
2011. Kooperačními partnery projektu jsou města Jáchymov, Boží Dar, Loučná pod Klínovcem, Kurort Oberwiesenthal 
a sportovně-relaxační centrum Sportpark Rabenberg v Breitenbrunnu. V rámci projektu staví Město Ostrov spolu s 
Jáchymovem na základě společně organizovaného zadávacího řízení novou cyklostezku, vedoucí převážně po trase 
bývalé železniční trati podél silnice.  V roce 2012 přesáhly investice v ostrovské části projektu 3,5 mil. korun, devadesát 
procent z této částky by se Ostrovu měly v roce 2013 vrátit ve formě dotací. Ukončení realizace projektu je 
naplánováno na 30.06.2014. 
 
Projekt „Zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a městem Kurort 
Oberwiesenthal“ - Zastřešení dvorany ostrovského zámku (program Cíl3/Ziel3) 
Projet si klade za cíl prohloubení spolupráce Ostrova se saským městem Kurort Oberwiesenthal, a to zejména v oblasti 
turistické a kulturně-společenské. Žádost o dotaci na projekt byla schválena v rámci dotačního Programu Cíl 3 / Ziel 3 
na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013. V neinvestiční 
části projektu se plánuje uskutečnění mnoha výměnných periodických akcí (výstavy, workshopy, společná sympozia), 
hlavní důraz je kladen na „zrcadlový efekt“ všech plánovaných akcí tak, aby obyvatelé a návštěvníci obou měst měli 
možnost seznámit se s historií i současností života na obou stranách bývalé hranice. V investiční části tohoto projektu 
Ostrov realizuje zastřešení a využití vnitřního nádvoří ostrovského zámku. Tato realizace bude součástí rozsáhlé 
rekonstrukce celého objektu, který má v budoucnu veřejnosti sloužit jako sídlo městského úřadu. Ve dvoraně bude 
umístěno moderní informační centrum s prostorem pro nejrůznější výstavní expozice, prezentace, pracovní schůzky a 
workshopy. Z celkové výše plánované investice sedmadvaceti milionů korun se Městu Ostrov ve formě dotace vrátí až 
90% z této částky (24,3 mil. Kč). V roce 2012 dosáhly 7,6 mil. Kč, 90% nákladů by se Městu měla na účet vrátit ve 
formě dotace v průběhu roku 2013.   
 
Projekt „Od zámku k zámku – Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce“ – rekonstrukce tzv. Pohledové zdi 
v zámeckém parku (program Cíl3/Ziel3) 
Ostrov dlouho hledal možnost, jak sehnat potřebné finance na rekonstrukci památkově chráněné Pohledové zdi 
v zámeckém parku. Předchozí projekt naučné stezky, na kterou Město žádalo o dotaci do Regionálního operačního 
programu, bohužel v důsledku vysokého počtu žadatelů nebyl úspěšný. ORÚP proto půl roku hledal partnera pro 
případnou realizaci přeshraničního projektu a volba nakonec padla na saské město Schwarzenberg. Obě města proto 
zpracovala projekt, jehož smyslem je navázání přeshraniční spolupráce formou kulturních vystoupení, organizovaných 
vždy dvakrát ročně v kulisách nově zrekonstruovaných historických objektů. Ostrov plánuje své každoroční dvě akce 
začlenit do programu Klášterních slavností a Michaelské pouti. V investiční části projektu Ostrov kompletně opraví 
Pohledovou zeď v zámeckém parku, čímž bude završena celá rekonstrukce ostrovského zámku. Perlou celé stavby bude 
desetimetrová kovová vyhlídková plošina, ze které budou moci návštěvníci přehlédnout celý park, historické jádro 
města i vzdálenější horizont. Směrem od Starého města zpříjemní celé prostředí malá „Zahrada vůní“ se záhony bylin a 
s příjemným posezením. Žádost o dotaci byla Monitorovacím výborem schválena na konci r. 2012 a realizace projektu 
započne v r. 2013. 
 
Projekt „Propagace turistických zajímavostí měst Ostrov a Breitenbrunn“  (program Cíl3/Ziel3, Fond malých 
projektů) 
V průběhu r. 2012 byl do Fondu malých projektů Euregia Egrensis připravován projekt na výrobu letáků, propagačních 
materiálů. Ostrov ve spolupráci s německým Breitenbrunnem projekt společně připravoval.Předmětem projektu je  
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výroba potřebných propagačních materiálů (Borecké rybníky, Einsiedelská kaple, Kaple sv. Anny, Kaple sv. Floriána, 
Piaristický klášter, Kostel Zvěstování Panny Marie, Palác princů, Letohrádek se zámeckým parkem, Sorela, Věž smrti, 
Klášterní areál, zámecký areál), ucelený leták historického centra města s mapou, informační leták o sochaři J. 
Šlezingerovi a společný leták měst Ostrov a Breitenbrunn. Žádost o dotaci na tento projekt s názvem „Propagace 
turistických zajímavostí měst Ostrov a Breitenbrunn“  v celkové výši 344 tis. Kč je připravena pro podání v roce 2013.      


