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MĚSTO OSTROV V ROCE 2013 
 

Zastupitelstvo města 
Členové Zastupitelstva města Ostrov byli zvoleni ve volbách v roce 2010. Pan Pavel Petričko rezignoval na svůj mandát 
člena zastupitelstva města ke dni 29. 8. 2013. Na řádném jednání zastupitelstva města dne 4. 9. 2013 složil slib člena 
zastupitelstva města pan Jan Železný. V roce 2013 se členové zastupitelstva města sešli šestkrát na řádném zasedání 
zastupitelstva, z toho dvě zasedání byla v mimořádném termínu. Na všech těchto řádných zasedáních přijali zastupitelé 
celkem 203 usnesení.  
 

Rada města 
Rada města pracovala po celý rok 2013 ve složení, jak byla zvolena na ustavujícím zasedání zastupitelstva města po 
volbách v roce 2010. Rada města se sešla v roce 2013 k řádnému jednání dvacetpětkrát, z toho jednou v mimořádném 
termínu a přijala celkem 1043 usnesení.  
 

Městský úřad 
V roce 2013 městský úřad vykonával agendu výkonu „obce s rozšířenou působností“ a agendu „pověřeného městského úřadu“. 
Na městském úřadě pracovalo v průběhu roku 97 zaměstnanců zařazených nejprve do deseti a později jedenácti odborů. Od 
listopadu bylo změnou organizačního řádu od odboru kanceláře starosty odděleno oddělení vnitřní správy. Činnost úředníků byla 
v průběhu roku kontrolována celkem dvanáctkrát, především ze strany Krajského úřadu Karlovarského kraje a dále ze strany 
interního auditu úřadu.                                                                                                                                                                               
 

Odbor kancelář starosty  
Počet pracovníků: 6 
Obecně závazné vyhlášky 
V roce 2013 byly Zastupitelstvem města Ostrov schváleny 2 obecně závazné vyhlášky: 
OZV č. 1/2013, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace (pozbyla platnosti 01. 08. 2013)  
OZV č. 2/2013, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Ostrov č. 4/2011, o místním poplatku ze vstupného 
 
Nařízení města 
V roce 2013 byla Radou města Ostrov schválená 2 nařízení města: 
NM č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád 
NM č. 2/2013, kterým se stanovují maximální ceny dopravy osob městskou hromadnou dopravou 

 
Veřejnoprávní smlouvy 
S obcemi/městem Hájek, Horní Blatná, Krásný Les, Stráž nad Ohří, Vojkovice byly uzavřeny veřejnoprávní smlouvy 
uzavřené obcemi výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích.  

                                                  ,  
Petice 
V roce 2013 byly zúřadovány 3 petice: 
1/2013 – Dolní Žďár – Dětské hřiště s plochou pro míčové hry 
2/2013 – k zamezení nekontrolovatelného zvyšování a výskytu populace volně toulavých koček v zahrádkářské kolonii, 
osada č. 61  
3/2013 – Petice občanů obce Květnová k řešení problému s odpadní vodou v obci 
  
Stížnosti 
Za rok 2013 bylo Městskému úřadu v Ostrově doručeno celkem 30 stížností, z toho 4 stížnosti byly kvalifikovány jako 
důvodné, 5 stížností bylo vyhodnoceno jako částečně důvodných, ostatní stížnosti byly nedůvodné. 
 
Školství a příspěvkové organizace 
Město jako zřizovatel příspěvkových organizací poskytlo roční příspěvky ve výši: 
mateřským školám v Ostrově 4.925 972  Kč  
základním školám v Ostrově 9.225 911  Kč 
Základní umělecké škole Ostrov   546.000   Kč                                                                    
Městskému domu dětí a mládeže Ostrov                     4.582 000   Kč                                                             
Domu kultury Ostrov    9.906 091   Kč                                                                             
Městské knihovně Ostrov     6.667 529   Kč                                                             

Celkem                           35.853 503 Kč 
 
V roce 2013 byly vyúčtovány náklady okolním obcím v celkové výši 210 tis. 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 30 tis. Kč za slevy z úhrady za poskytování předškolního 
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vzdělávání, základním školám za slevu z úhrady poplatku za školní družinu 10 tis. Kč. Náklad na zajištění školního 
stravování v základních školách v roce 2011 činil 1 046 tis. 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. organizace 
                                                                                                                                              
Požární ochrana 
Zabezpečení požární ochrany na území města se provádělo v roce 2013 v souladu s platnou legislativou a na základě 
potřeb, které se v průběhu roku objevují a je nutné na ně zareagovat a řešit.  V rámci schváleného rozpočtu byla 
zajišťována akceschopnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Ostrov, odborná příprava všech členů jednotky  
a materiálně technické zabezpečení pro výkon činností jak preventivních tak zásahových. 
Město Ostrov spolupracovalo, jako každý rok s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje  a dalšími subjekty 
Integrovaného záchranného systému na území Karlovarského kraje.  Preventivní a výchovná činnost byla v uplynulém 
roce zaměřena především na práci  s mládeží, která byla seznamována se základními pravidly zabezpečení požární 
ochrany, použití základních technických prostředků pro uhašení požárů a někteří si na vlastní kůži mohly vyzkoušet jak 
náročná je práce hasičů. Zásahovou činnost zabezpečovala Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ostrov.  Celkem byla 
jednotka vyslána ke 216 událostem, které můžeme blíže specifikovat na 53 požárů, 47 dopravních nehod, 80 
technických zásahů, 17 úniků látek, 8 planých poplachů, 5 prověřovací cvičení a 6 záchran osob/zvířat.  
 
Pracoviště krizového řízení                                                                                                                                     
V souladu s platnou legislativou byly na rok 2013 stanoveny hlavní úkoly v oblasti krizového řízení. V Oblasti 
obranného plánování se obec s rozšířenou působností Ostrov podílela na vyhodnocování objektů obranné infrastruktury 
včetně stanovení rozsahu zpracovávané dokumentace. Plánovala také v rozsahu stanoveném Krajským úřadem 
Karlovarského kraje opatření k fungování státní správy a samosprávy, opatření k zajištění životních potřeb obyvatel 
v celém správním území.  V oblasti krizového řízení a plánování byla zabezpečována činnost orgánů krizového řízení tj. 
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností a krizový štáb obce s rozšířenou působností. Tyto orgány zabezpečují 
především – přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení, krizový plán obce s rozšířenou působností, stav 
připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností a také další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu na krizové situace a jejich 
řešení. V případě vzniku mimořádné události nebo krizové situace zabezpečují plnění konkrétních úkolů a opatření 
k zajištění likvidace následků vzniklých při těchto událostech.  Tak jako každý rok se i v roce 2013 náš orgán krizového 
řízení zúčastnil (v součinnosti) cvičení se zaměřením na řešení mimořádných povodní, které se nám ani v uplynulém 
roce nevyhnuly. Naštěstí nedošlo v našem správním obvodu k výraznějším škodám a tak jsme na základě požadavku 
ostatních postižených krajů České republiky vyslaly naší jednotku SDH na pomoc při zajištění likvidačních prací do 
obce Kly v okrese Mělník.   
                
Příspěvky z rozpočtu města a dotace 
V roce 2013 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 2013 celkem 59. Dále 
byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 10.000  Kč  společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. na podporu 
cyklodopravy, 30.000 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 obecně prospěšné 
společnosti Horní hrad, 300.000 Kč na pořádání triatlonového závodu – Mistrovství ČR ve Sprint Triatlonu – Xterra v 
Ostrově 2013 a 500.000 Kč na pořádání Ostrovského kulturního léta. Dále byla přidělena dotace na projekt Gymnázia 
Ostrov – partnerství se zahraniční školou 10.000 Kč a příspěvek na organizaci šedesátiletého výročí založení školy 
20.000 Kč, Základní školy Ostrov, Masarykova 1289 „Die Erkennungsbrücke – Most poznání“ 10.000 Kč a uhrazena 
doprava žáků MŠ Krušnohorská do partnerské školy v Rittersgrünu – 5.000 Kč.  Město Ostrov v roce 2013 finančně 
podpořilo tyto kulturní, společenské a sportovní aktivity: Festival Mitte Europa 50.000 Kč, organizaci akce Cena Ď 
60.000 Kč, Setkání starousedlíků 15.000 Kč, Výstavu betlémů v kostele Zvěstování Panny Marie 13.000 Kč, hudební 
doprovod v hornickém průvodu 5.000 Kč, Michaelskou pouť 120.000 Kč, Klášterní slavnosti 55.000 Kč, Hurá 
prázdniny 20.000 Kč, účast hudebního souboru Mirákl na mistrovství světa 50.000,- Kč, na Hudební sezónu – klášter 
20.000 Kč, na koncerty pop, rock a metal 60.000, Kč a Ostrovské soukání 350.000 Kč. 

                                                                                                                  
Nákup uměleckých předmětů 
V roce 2013 bylo použito 13.000 Kč na nákup historického porcelánu z produkce bývalé ostrovské porcelánky Pfeiffer 
& Löwenstein. Bylo zakoupeno 2 ks mokka šálků s podšálky a soška „Chlapec na divočáku“.   

                                          
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“.  Ve dnech 3. až 6. května 2013 se uskutečnilo závěrečné 
setkání všech zástupců zúčastněných měst ve Schwarzenbergu, kde byl celý projekt zhodnocen  
a ukončen. S partnerskými městy Rastatt a Wunsiedel probíhá čilá komunikace na poli zajišťování kulturních akcí, 
např. město Ostrov přispělo na dopravu sboru Orbis pictus do Wunsiedelu částkou 7.530 Kč a také přispělo na 
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organizaci koncertu skupiny Maracas v rámci adventních trhů tamtéž částkou 8.000 Kč. Pan starosta  
Bc. Pavel Čekan osobně pozval ředitelku Městského muzea v Rastattu na několikadenní návštěvu Ostrova v rámci 
zajišťování historických materiálů na oslavy třísetletého výročí Rastattského míru. 
 
Projekty přeshraniční spolupráce 
S městem Schwarzenberg (SRN) byla v roce 2013 realizována část přeshraničního projektu  Od zámku k zámku – 
Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce, který bude ukončen v roce 2014.  Díky němu mohla být opravena  
Pohledová zeď v Zámeckém parku. Projekt je financován z 80 % z  programu Ziel 3/Cíl 3 na podporu přeshraniční 
spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, který je spolufinancován z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. 5% finančních prostředků je sanováno ze státního rozpočtu a 10 % z vlastních zdrojů 
města. Celkové náklady projektu budou činit 412.630 EUR a projekt bude zakončen v příštím roce (2014). 
S městem Breitenbrunn (SRN) byl v roce 2013 úspěšně realizován přeshraniční projekt Propagace turistických 
zajímavostí měst Ostrov a Breitenbrunn. Projekt byl financován z 80 % z  programu Ziel 3/Cíl 3 na podporu 
přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, který je spolufinancován 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 5 % finančních prostředků je sanováno ze státního rozpočtu a 10 %  
z vlastních zdrojů města. Celkové náklady projektu činily 161 104,50 Kč. Předmětem projektu byla společná tvorba 
propagačních letáků, brožur a map informujících o turistické nabídce obou měst. 
S městem Oberwiesenthal (SRN) probíhala v roce 2013 velmi úzká spolupráce v rámci přeshraničního projektu 
Zintenzivňování přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a městem Kurort Oberwiesenthal. Projekt je 
financován z 80 % z  programu Ziel 3/Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou  
a Svobodným státem Sasko, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5 % ze státního 
rozpočtu a 10% z vlastních zdrojů města. V rámci projektu byla v roce 2013 uspořádána dvě společná sympozia a dvě 
přeshraniční výstavy a docházelo k přeshraniční výměně účastníků projektu. V objektech, které budou v budoucnu 
projekt zastřešovat, tedy v ostrovském zámku a oberwisenthalském muzeu, probíhala v roce 2013 rekonstrukce 
historických prostor. Ta bude pokračovat také v příštím roce, kdy bude projekt ukončen. 
 
 

 Odbor vnit řní správy 
Počet pracovníků: 7 
Informatika  
V průběhu roku bylo nahrazeno 15 zastaralých PC, 2 notebooky a 4 tiskárny. Bylo vybaveno pracoviště managera 
Dvorany (notebook, tiskárna, fotoaparát), pracoviště Projektu Podpory meziobecní spolupráce, které bylo vybaveno 
starší technikou (3 ks PC a tiskárna). Celkem bylo přeinstalováno 49 PC stanic. Nákup Microsoft Windows 7 
Professional CZ, verze v krabici (FPP) - 2 licence, CorelDRAW Graphics Suite X6 CZE Bundle a prodloužení licence 
ESET Endpoint Antivirus (125 stanic) do 21.6.2015. 
Na úseku grafického informačního systému (GIS) bylo od investorů přijato 7 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. Pasport Studní byl v II. etapě naplněn daty, která 
obsahují polohopisné zaměření studní, hloubku, fotografie a mnoho dalších informací. Bylo doměřeno cca 430 studní v 
oblasti k.ú. Ostrov a jeho okolí. Dále byl zakoupen propojovací modul mezi programy MISYS a VITA, který výrazně 
usnadnil práci referentům na odboru výstavby. Pro odbor rozvoje a územního plánování bylo zakoupeno povýšení 
programu ArcGIS na verzi 10.x (1x ArcEdit a 1x ArcView). 
Spisová služba 
V roce 2013 došlo na podatelnu MěÚ Ostrov 39 259 podání. Datovou schránkou bylo přijato 20 171 podání. Celkem 
bylo přijato 59 430 podání. 
Ztráty a nálezy 
Do evidence ztrát a nálezů bylo předáno v roce 2013 na Městský úřad Ostrov 61 nalezených věcí. 
Archivace 
Během roku 2013 byla průběžně prováděna skartace dokumentů s uplynulou skartační lhůtou u všech odborů na 
základě povolení Státního oblastního archivu v Karlových Varech. Dokumenty povolené ke skartaci byly rozebrány, 
roztříděny a připraveny ke zničení v Paposu Ostrov. V archivu majetku města byla doplněna archivace projektů. 
Průběžně byly celý rok do archivu přijímány nové písemnosti určené k archivaci. 
 
 
 

Odbor obecní živnostenský úřad Ostrov 
 

Počet pracovníků: 6 
Od 1.7.2008 zajišťuje Odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu Ostrov výkon státní správy pro podání 
(ohlášení živnosti, žádost o udělení koncese, oznámení změn, žádost o zrušení živnostenského oprávnění atd.) podle 
živnostenského zákona pro podnikatele z celé České republiky. Správní obvod (podle místní příslušnosti zůstává 
v řízeních o správních deliktech, v řízeních o sankčních pozastaveních nebo zrušeních živnostenských oprávnění), který 
tvoří 14 obcí o rozloze 318 km2, pro 28 tisíc obyvatel. V režimu fyzické nebo právnické osoby podniká 6 657 (z toho 
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fyzických osob 5 530, právnických osob 499, právnických zahraničních 2 a fyzických zahraničních 626), což 
představuje 9 445 platných živnostenských oprávnění (z toho 407 živností koncesovaných, 2 816 řemeslných, 709 
vázaných, 5 513 jediné živnosti volné). 
V roce 2013 bylo zdejším živnostenským úřadem vybráno na správních poplatcích 306.620,- Kč, na základě kterých 
bylo vydáno např.: 1120 výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkazů živnostenského oprávnění,  1 213 vyrozumění 
o přerušení a pokračování provozování živnosti, 738 vyrozumění o provedení zápisu provozoven do živnostenského 
rejstříku, dále bylo zpracováno 1542 avíz o změnách údajů osob a subjektů, 89 výpisů ze živnostenského rejstříku pro 
správní orgány a 67 výpisů z veřejných systémů ve výši 7.450,- Kč.  Celkem bylo za rok 2013 odborem vydáno 11 
604 dokumentů. 
Činnost odboru byla taktéž zaměřena na kontrolní činnost, včetně kontrol stánkového prodeje. V roce 2013 bylo 
provedeno 44 kontrol v terénu. Bylo uloženo 24 blokových pokut v celkové výši 26.000,- Kč. Dále bylo zpracováno 
28 podnětů jiných správních orgánů a 20 dotazů k podnikatelské činnosti z webu. Součinnost byla s jinými obecními 
živnostenskými úřady, ČOI 1, Celním úřadem 2. 
Správních řízení bylo v roce 2013 vedeno celkem 312, z toho sankčně zrušeno 268 živnostenských oprávnění  
a 13 správní řízení s uložením pokut v celkové výši 65.500,- Kč.  Dalším příjmem byly uhrazené pokuty uložené ve 
správním a přestupkovém řízení v předmětném a v předcházejícím období, a to ve výši 42.000,- Kč, včetně 
nákladů řízení. 
 
 

Odbor dopravně – správní 
Počet pracovníků: 18 
Evidence obyvatel 
Během roku 2013 se přihlásilo k trvalému pobytu 329 nových obyvatel našeho města. V rámci Ostrova změnilo adresu 
trvalého pobytu 615 občanů. Odstěhovalo se 329 obyvatel.. Vlastníkům bytů bylo zasláno 195 hlášení ve věci změn 
počtu přihlášených osob a zároveň bylo vydáno 617 potvrzení o změně trvalého pobytu  souladu se zákonem o evidenci 
obyvatel odbor zahájil 133 správních řízení ve věci zrušení místa trvalého pobytu, z nichž je 104 ukončeno 
pravomocným rozhodnutím. Celkové příjmy z uvedeného úseku činí 34 tis. Kč. 
 
Matriky  
Na úseku matrik bylo zapsáno 611 dětí, 77 sňatků a 335 úmrtí. Dále pak bylo vystaveno 68 dokladů pro použití 
v cizině, 12 žádostí o zápis do zvl. matriky Brno, vedeno 16 správních řízení ve věci změny jména a příjmení, bylo 
vedeno 23 správních řízení ve věci uzavření manželství mimo obřadní síň. U 75 případů bylo určováno otcovství 
k dosud nenarozeným dětem, bylo provedeno celkem 289 dodatečných zápisů do matričních knih a bylo odesláno 1023 
statistických hlášení. Státobčanských slibů bylo 5. Bylo celkem provedeno 132 vidimací a 179  legalizací. Byly 
provedeny kontroly zákonnosti u matričních úřadů v Jáchymově, Hroznětíně a Perninku.  
 
Cestovní doklady  
Za rok 2013 bylo přijato více jak 1448 žádostí o vydání cestovního pasu, z toho 1364 žádostí o vydání CP se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, tzv. E-pasů a 84 žádostí o CP bez strojově čitelných údajů. 
Stornováno bylo celkem 1523 cestovních dokladů. Na pokutách bylo vybráno celkem 2 tis. korun a na správních 
poplatcích vybráno celkem 711 tis. korun.                   
                                
Občanské průkazy 
Na tomto úseku bylo přijato celkem 3833 žádostí o občanský průkaz a vydáno celkem 4072 OP včetně kontrol v CRO. 
Bylo evidováno 660 ztrát průkazů, vyřízeno bylo 165 žádostí ze strany věznic. Projednáno bylo celkem 255 přestupků.  
Na pokutách bylo odevzdáno celkem 86 tis. Kč a na správních poplatcích 80 tis. korun                        
 
Řidičské průkazy 
Za sledované období bylo vydáno celkem 2874 nových ŘP včetně potvrzení ztrát druhopisů, odcizení, změn a výměn. 
Bylo vydáno 713 profesních průkazů, cca 1000 výpisů z evidenčních karet pro orgány činné v tr. řízení. Zrušeno bylo 
2531 ŘP. Vyhotoveno 328 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 2013 bylo zaevidováno celkem 2579 nových motorových vozidel. Změn ve věci registračních míst bylo 
provedeno celkem 1544 odhlášeno mimo registrační místo bylo také 1544 vozidel. 1194 oprav v registru a 1700 dovozů 
vozidel. Vyřazeno z provozu bylo 689 vozidel Na 1763 úkonů v souvislosti změny majitele vozidla. Uložení do depozit 
bylo 407 vozidel .Celkem bylo provedeno na daném úseku tisíce úkonů. Na správních poplatcích vybráno 4.430 mil. 
Kč.   
 
Zkušební komisař, autoškola 
Za období roku 2013 provedeno celkem 596 zkoušek u nových žadatelů o řidičské oprávnění a dalších 495 zkoušek u 
nových žadatelů, kteří opakovaně neuspěli z testů pravidel silničního provozu, či povinných závěrečných jízd, celkem 
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tedy 1091 zkoušek. Na správních poplatcích vybráno celkem 640 tis. Kč. V roce 2013 bylo evidováno celkem 10 
činných autoškol. Bylo vydáno 14 rozhodnutí ve věci změn registrací autoškol.         
    
Silniční správní úřad, taxislužba, SME, MHD 
V průběhu roku 2013 bylo na základě žádostí vyhotoveno celkem 136 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 9 nových parkovacích míst pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Další počet 84 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 53 stanovisek. Na správních 
poplatcích bylo odvedeno celkem 30 000,-Kč. 
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 5 vyjádření. Na správních poplatcích vybráno celkem 29. 300,- Kč. 
 
Dopravní přestupky 
Na sledovaném úseku bylo v roce 2013 zaevidováno 544 přestupků v dopravě. Z roku 2012 evidováno a převedeno do 
sledovaného období roku 2013 dalších 56 přestupků. Za sledované období roku 2013 bylo projednáno 403 přestupků, 
z toho 62 dopravních nehod, 55 přestupků v rámci řízení vozidel pod vlivem alkoholu, 495 přestupků na úseku 
odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla a ostatních přestupků na úseku dopravy bylo 137. Celkem uloženo 
72 zákazů činnosti řízení motorových vozidel. Na správních poplatcích a pokutách odevzdáno bezmála 1.590 mil. Kč. 
 
Veřejný pořádek 
V roce 2013 bylo oznámeno 255 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 816 sdělení o občanech. 
 
Volby Prezidenta ČR a volby do PSPČR 
V roce 2013 odbor dopravně správní organizačně zajišťoval volby Prezidenta ČR a do PSPČR. 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 
povinné školení a další metodická pomoc.  
 
Bodový systém 
Za rok 2013 bylo uděleno 3911 trestných bodů za 1491 přestupků zařazených do bodového hodnocení. 29 osob dosáhlo 
12 trestných bodů, což je hranice pro odnětí ŘO. Odečtení 4 trestných bodů bylo provedeno celkem u 1358 řidičů. 
Odečet všech 12 trestných bodů byl u 23 řidičů. Celkem bylo vydáno 78 rozhodnutí o zadržení ŘP do doby 
pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu a vydáno bylo 84 rozhodnutí o vrácení ŘP.       
                                            
Centrální registr osob a pokladna obdoru 
V rámci celostátních registrů osob bylo v roce 2013 zaevidováno celkem 1420 osob, odstěhovalo se 505 osob, ukončilo 
trvalý pobyt celkem 20 lidí, 239 narozených dětí, 304 úmrtí. Manželství uzavřelo 226 párů a rozvedlo se 230 párů. Na 
pokladně odboru bylo vyhotoveno celkem 15007 příjmových dokladů se správními poplatky a pokutami. Celkem bylo 
vybráno 7 642 000,-Kč. 
 
Czech Point 
V roce 2013 bylo vydáno celkem 874 výpisů a to 291 výpisů z katastrů nemovitostí, 334 výpisů z rejstříku trestů, 195 
výpisů z obchodního rejstříku, 7 výpisů z bodového hodnocení řidičů, 41 výpisů z živnostenského rejstříku. Bylo 
provedeno 2057 vidimací a 1524 legalizací. Na správních poplatcích bylo za sledované období roku 2013 vybráno 195 
tis. Kč.  
 
Na odboru dopravně správním bylo za rok 2013 evidováno a zapracováno celkem 19354 čísel jednacích spisů, odesláno 
k poštovní přepravě 7683 doporučených psaní a 3593 dopisů do datových schránek. 
 
 
 

 
Odbor životního prostředí 

Počet pracovníků:8 
Vodní hospodářství 
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Za kalendářní rok 2013 bylo na tomto úseku vydáno celkem 209 rozhodnutí a 799 dalších písemností. Bylo vybráno 
80.100,- Kč za správní poplatky,  byly  uloženy pokuty ve výši cca 15.000,- Kč, a to včetně poplatků za správní řízení  
o pokutě. 
 
Ochrana přírody a krajiny  
Celkem byla provedena údržba sedmnácti významných lokalit a ošetřeny 3 památné stromy z prostředků MŽP  
s přispěním z prostředků z rozpočtu města v úhrnné hodnotě téměř 701 tis. Kč. Za kalendářní rok 2013 bylo na tomto 
úseku vydána celkem 16 rozhodnutí a 24 závazných stanovisek a bylo vyřízeno dalších 436 písemností. Mimo to 
bylo na úseku ochrany přírody a krajiny vydáno 34 rozhodnutí o povolení kácení nelesní zeleně včetně uložení 
náhradní výsadby na území města Ostrov. Na tomto úseku byly uloženy pokuty ve výši 4.500,- Kč. Bylo vybráno 
2.000,- Kč za správní poplatky. 
 
Samospráva městských lesů 
Celkové těžby v r. 2013 byly 1156 m3 dříví, z toho byly těžby nahodilé 358 m3 (31 %) a 798  m3 těžby úmyslné. Bylo 
zalesněno 1,9 ha holin po těžbě, proti zvěři (okusu a loupání) 30 ha a proti buřeni bylo ošetřeno 24 ha lesa. Byly 
prováděny nadále postupně nezbytné opravy lesních cest tak, aby byl zajištěn přístup zejména k těžebním plochám ve 
výši 28 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 2013 bylo na tomto úseku vydáno celkem 15 rozhodnutí, 39 
závazných stanovisek a bylo vyřízeno dalších 113 písemností.  

 
Státní správa myslivosti 
V oblasti státní správy myslivosti aplikuje do praxe zákon 449/2001 Sb.,o myslivosti. Za kalendářní rok 2013 bylo na 
tomto úseku vydáno celkem 29 rozhodnutí, 263 loveckých lístků a bylo vyřízeno dalších 375 písemností.  

 
Odpadové hospodářství 
V rámci státní správy na úseku odpadového hospodářství za kalendářní rok 2013 bylo na tomto úseku vydáno celkem 6 
rozhodnutí a bylo  vyřízeno dalších 342 písemností. Bylo provedeno 44 namátkových kontrol na úseku odpadového 
hospodářství. 
 
Ochrana ovzduší 
V oblasti ochrany ovzduší  za kalendářní rok 2013 nebylo na tomto úseku vydáno žádné rozhodnutí, bylo řešeno 8 
stížností, bylo vydáno 12 povolení a vyřízeno dalších 144 písemností. Dále byly prováděny namátkové kontroly na 
úseku ochrany ovzduší. 
 
Ochrana ZPF, včelařství, rybářství, týrání zvířat, rostlinolékařská péče 
V r. 2013 bylo vydáno celkem 41 souhlasů (rozhodnutí) o 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 127 rybářských lístků. 
V rámci ochrany zvířat bylo řešeno 13  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. Byly uloženy pokuty ve výši 
1.500,- Kč. Byla řešena problematika ochrany obojživelníků v době tahu na rizikových silničních úsecích. Celkem bylo 
na všech v této kapitole na uvedených úsecích za rok 2013 vyřízeno dalších 349 písemností.  
V r. 2013 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 5.000,- 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. 2013 byly řešeny 3 havárie na úseku životního prostředí. 
 
Dále odbor zajišťoval úkoly a potřeby obce v samostatné působnosti, a to v oblasti správy městských lesů, deratizace  
a dalších úkolů podle pokynů vedení obce. 
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Odbor finanční 
Počet pracovníků: 11  
Finanční účtárna  
Počet proplacených faktur   4.242 
 
Pokladna  
počet příjmových dokladů    3.170  
počet výdajových dokladů    903 
 
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                      56.214                             56.214                        49.477 
Výdaje                     44.060                             45.588                        38.559 
 
Dluhy na nájemném za užívání bytů 
K 1.1.2013      10.195 tis. Kč 
k 31.12.2013   11.513 tis. Kč 
Během roku dluhy vzrostly o 1.318 tis. Kč 
 
Úsek daní a poplatků  
Povolování provozu výherních hracích přístrojů - během roku vydáno 20 rozhodnutí  na povolení provozování 112 
výherních hracích přístrojů.  
K 31.12.2013 bylo ve městě povoleno 36 výherních hracích přístrojů. Příjmy do rozpočtu města z výnosu poplatků za 
výherní hrací přístroje a loterie dle nového systému rozdělování v roce 2013 činily 6.847 tis. Kč. 
 
Pohledávky města (mimo pohledávek z nájemného za byty) k 1.1.2013 činily 7.721 tis. Kč, k 31.12.2013 činily 8.555 
tis. Kč. Na nárůstu pohledávek o 834 tis. Kč se nejvíce podílely pokuty ukládané odborem dopravně správním, 
městskou policií.  
  
Rozpočet města  
Pro rok 2013 byl schválen rozpočet města s příjmy včetně financování z fondů města ve výši 350.848 tis. Kč a výdaji 
ve výši 350.848 tis. Kč.  
 
Rozpočtová opatření a přesuny v průběhu roku 2013 
Zpracováno 192 návrhů na rozpočtová opatření a 104 návrhů na přesuny v rozpisu rozpočtu. 
 
Upravený rozpočet města na rok 2013 byl  vyrovnaný s příjmy i výdaji  ve výši  435.400  tis. Kč.  
 
Plnění rozpočtu v roce 2013 činilo na příjmech  449.068 tis. Kč a na výdajích 384.939 tis. Kč.   
 
Návrh rozpočtu na rok 2014  
Návrh rozpočtu na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem města v prosinci 2013. Celkové příjmy včetně převodů 
finančních prostředků z jednotlivých fondů města do rozpočtu činí 343.076 tis. Kč a celkové výdaje činí  343.076 tis. 
Kč.  
 
Rozpočtový výhled města na léta 2015 a 2016 byl schválen zastupitelstvem města na zasedání v prosinci 2013. 
 
Rozpočet regionálního školství  
Celkový rozpočet přímých výdajů pro 22 škol a školských zařízení v regionu v roce 2013 činil 130.278 tis. Kč.      
 
Evidence majetku města 
V rámci centrální evidence veškerého majetku města je evidován majetek movitý i nemovitý. Nemovitý majetek je 
automaticky kontrolován s evidencí v katastru nemovitostí.  
Majetek movitý i nemovitý pořízený v rámci 10 dotačních projektů musí být evidován zvlášť.  
Centrálně evidovány jsou rovněž veškeré rozpracované investice (rozestavěné stavby) položkově dle jednotlivých 
faktur. 
V průběhu roku 2013 byly jednotlivé databáze majetku (celkem 18) nepřetržitě aktualizovány    dle probíhajících změn 
(jako např. dokončení nových staveb a dotačních projektů, rekonstrukcí a modernizací u stávajících staveb, pořízení 
movitých věcí, apod.).  
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Celkem byl v roce 2013 evidován majetek města včetně dotačních projektů u 9.047 položek v těchto hodnotách: 
Pozemky  152 149 271,-Kč  
Nebyt. domy a stavby    740 016 608,-Kč 
Bytové domy  473 806 836,-Kč 
Sítě a stavby  791 850 540,-Kč 
Ostatní majetek                 91 574 604,-Kč 
 
 
Programy finanční podpory občanům města 
V roce 2013 bylo v rámci programu podpory bytové výstavby uzavřeno 12 smluv a poskytnuto 1,8 mil. Kč jako 
podmíněně návratné prostředky na podporu výstavby pro bydlení. Celkem od začátku programu bylo porušeno 10 
smluv, z toho 8 bylo vráceno, 1 se splácí a 1 je vymáhána soudně. Od zahájení programu na podporu bydlení tj. od roku 
1998 do roku 2013 vzniklo 61 bytových jednotek a 142 rodinných domů.  
Na rekonstrukci topení v souvislosti s přechodem na ekologická paliva nebyla v roce 2013 podána žádná žádost. 
Na pořízení projektové dokumentace byly na základě podaných žádostí poskytnuty v roce 2013 2 příspěvky v celkové 
výši 83.400,-Kč. 
Veškeré finanční prostředky na tyto programy byly poskytnuty z rozpočtu města.  
 
 
   

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Počet pracovníků: 10 
Z rozpočtu města byly v roce 2013 poskytnuty finanční příspěvky na zajištění sociálních a sociálně zdravotních služeb 
pro občany města Ostrov v celkové výši 2 476 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 90 000,- Kč  
Občanské sdružení Světlo Kadaň, K centrum 30 000,- Kč  
Náhradním rodinám, o. p. s. Karlovy Vary -  sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

20 000,- Kč 

Pomoc v nouzi, o. p. s. Sokolov - projekt sociální služby pro 
občany města Ostrov 

20 000,- Kč 

DDÚ, SVP Plzeň – projekt Smysluplné trávení volného 
času, jako základ pro změnu 

30 000,- Kč 

DOP-HC s.r.o. Dolní Rychnov – provoz Domova pro 
seniory a Domova se zvláštním režimem Vila Maria 

10 000,- 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 
 provoz humanitárního skladu 

 
112 000,- Kč 
80 000,- Kč 
120 000,- Kč 
26 000,- Kč 
 

 
Odbor zajišťoval blahopřání, která byla zaslána 1 427 seniorům. U příležitosti životních jubileí seniorů města Ostrov 
bylo objednáno 331 dárkových balíčků. Balíčky předávala jménem Města Ostrov pracovnice Oblastní charity Ostrov. 
První narozené dítě v katastru města Ostrov v roce 2013 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 2013. 
 
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 
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2 279 opatrovnických spisů a 129 spisů, kdy OSPOD zastupovalo jiný úřad. V roce 2013 bylo založeno 168 nových 
opatrovnických spisů. OSPOD byl v roce 2013 ustanoven ve 428 případech opatrovníkem nezletilých dětí pro soudní 
řízení a pracovnice se zúčastnily 527 ústních soudních jednání. 
Pracovnice OSPOD mají ve své intenzivní péči 77 dětí a sledují 27 dětí, u kterých byl nařízen soudní dohled a 40 dětí, 
které jsou svěřeny do péče jiného občana než rodiče.  Celkem bylo vykonáno 1 47 šetření v rodinách a výchovných 
zařízeních a 71 šetření v jiných zařízeních. Pracovnice pravidelně navštěvují 31 dětí, které jsou umístěny v dětských 
domovech, v roce 2013 provedly 145 návštěv v dětských domovech a pohovorů s nezl. dětmi. Dále je sledována péče 
pěstounských rodin o 50 nezl. dětí svěřených do pěstounské a poručnické péče. Do náhradní rodinné péče bylo 
Krajskému úřadu Karlovarského kraje nabídnuto 8 dětí a 6 děti byly v roce 2013 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 122 spisů klientů, z nichž mají 
16 v intenzivní péči, nad 1 klientem  je nařízen soudní dohled, nad 11 klienty ústavní výchova a 2 klient mají nařízenu 
ochrannou výchovu. V ústavních zařízeních a rodinách klientů bylo provedeno 125 šetření a pohovorů. V roce 2013 
bylo 13 činů jinak trestných spácháno dětmi mladšími 15 let a 20 trestných činů mladistvými ve věku od 15 do 18 let. 
Přestupků se dopustilo 19 mladistvých. Sociální pracovnice se zúčastnila ve 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 10 zásahů. 
Sociální kurátor 
Agendu sociálního kurátora zajišťuje 1 pracovník na část úvazku. Ke konci roku 2013 vedl na svém úseku 395 spisů. 
Ke konci roku 2013 vykonávalo trest odnětí svobody ve věznicích 59 osob a 17 jich bylo umístěno ve výkonu vazby. 
V roce 2013 měl kurátor v intenzivní péči 89 klientů, z toho 83 mužů a 6 žen. 55 % klientů tvoří obyvatelé přímo žijící 
na území Ostrova. V roce 2013 byly v rámci kontinuální práce s pachateli trestné činnosti navštíveny 2 věznice, ve 
kterých jsou klienti umístěni a přímo ve věznici bylo provedeno 5 pohovorů s klienty. Ve Věznici Ostrov provedl 
sociální kurátor 2 besedy před propuštěním pro celkem 42 odsouzených. V roce 2013 bylo z výkonu trestu propuštěno 
55 osob, z vazby 7 osob a ze zařízení pro výkon ústavní výchovy po dovršení 18-ti let věku 7 klientů. Klientům bylo od 
sociálního kurátora vystaveno 44 vyjádření pro výplatu dávky okamžité pomoci  z důvodu ohrožení sociálním 
vyloučením. S 20 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 2013 bylo vedeno 8 klientů. 
Ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR, středisko Karlovy Vary a organizacemi na území města Ostrov byl za 
rok 2013 zprostředkován výkon trestu obecně prospěšných prací pro 4 klienty, kteří odpracovali 328 hodin. 
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 2013 měli 67 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 11 klientů, z nichž 7 je umístěných v zařízení, čtyři klienti  žijí mimo zařízení. Sociální pracovníci 
provedli v roce 2013 šetření v 18 rodinách osob zbavených způsobilosti k právním úkonům, kde je opatrovníkem 
fyzická osoba. 
Sociální pracovníci vydali v roce 2013 celkem 257 parkovacích průkazů osobám se zdravotním postižením. 
V roce 2013 bylo projednáno 7 žádostí o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.   
Bytová agenda 
Bytovou agendu zajišťuje 1 pracovnice.  
V roce 2013 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 září  
a říjen vyhlášen příjem žádostí na doplnění pořadníku na byty 2+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 350 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 349 čísel jednacích. 
V roce 2013 bylo přiděleno 88 bytů, z toho 35 bytů mimořádně, 2 byty jako bytová náhrada po vystěhování z jiného 
bytu, 4 byty dle pořadníku na přidělování bytů v obytném souboru Klášter Ostrov, 12 bytů v Domě s pečovatelskou 
službou na Hlavní tř. v Ostrově, 29 bytů dle pořadníku na přidělování bytů se stanoveným nejvyšším nájemným, které 
je v místě a čase obvyklé, 4 byty dle pořadníku na byty na čp. 618, 615 a 616 v Ostrově. V roce 2013 byly přiděleny 2 
byty zvláštního určení.   
V roce 2013bylo vyřízeno 92 žádostí o mimořádné přidělení bytu, došlo k 15 přechodům nájmu bytu, proběhlo 5 směn 
bytů, byl vydán souhlas se 7 podnájmy bytů, vždy na 12 měsíců.  
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V souvislosti s řešením výše uvedené agendy bylo odborem předloženo 11 návrhů a 11 informací k projednání v Radě 
města Ostrov. Proběhlo 9 jednání bytové komise. 
 
V roce 2013 byla odborem SVZ vyřízena korespondence o celkovém počtu 2 591 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 provádí 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 podle § 40 odst. 4 zákona  č. 13/1997 Sb. 
Vykonává veškerou činnost na úseku stavebně správním ve věcech silnic II. a III. třídy a ve věcech místních 
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro území dle bodu 3).  
Na úseku územního řízení stavební úřad vedl územní řízení, tj. vydával rozhodnutí o umístění staveb nebo zařízení, 
rozhodnutí o změně využití území, rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, rozhodnutí o dělení nebo 
scelování pozemků a rozhodnutí o ochranném pásmu. Dále vydával souhlasy k dělení a scelování pozemků, souhlasy ke 
stavbám pro speciální stavební úřady, souhlasy ke změnám druhu pozemků a podával informace stavebníkům v oblasti, 
která se týká územního řízení. Vydával také sdělení pro Státní pozemkový úřad České republiky a pro Lesy České 
republiky  k možnosti převodu  pozemků v jejich správě z hlediska územních řízení vedených stavebním úřadem. 
Na úseku stavebního řádu vydával stavební povolení na stavby a provozovny, 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. Vydával stanoviska v rámci 
součinnosti s jinými správními úřady. Stavební úřad vyzýval obce k přidělení čísel popisných a evidenčních. Probíhalo 
zapisování dat do Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN) a nově i do Informačního systému územní 
identifikace (ISÚI). Průběžně předával data Českému statistickému úřadu o počtu zkolaudovaných domů a bytů. Velmi 
významnou činností je i konzultační a i informační činnost, kterou všichni referenti stavebního úřadu provádějí ještě 
před zahájením řízení. 
Odbor výstavby i v roce 2013 vydával vyjádření k záměrům stavebníků z hlediska souladu a územně plánovacích 
dokumentací  města Ostrov, obcí Hájek, Hroznětín, Krásný Les a Stráž nad Ohří a vydával v rámci své působnosti  pro 
investory a stavebníky územně plánovací informace dle stavebního zákona. 
Odboru výstavby v roce 2013 došlo a bylo vyřízeno celkem 653 podání od občanů a organizací. Na správních 
poplatcích bylo vybráno 614 tis. Kč. 
V oblasti samosprávy odbor výstavby přiděloval evidenční čísla staveb, podával podněty ke zpracování změn územních 
plánů.  
 

Odbor majetkové správy 
Počet pracovníků: 13 
Školská a kulturní zařízení v roce 2013 
V roce 2013 bylo vynaloženo na investice v oblasti mateřských škol a základních škol celkem 19 118 000 Kč. Největší 
investicí bylo zateplení budovy ZŠ Májová za 8 474 778 Kč. Na MŠ Palackého proběhla výměna oken a zateplení 
budovy za 4 699 670 Kč, dále byla provedena rekonstrukce venkovní terasy za 1 882 223 Kč. Na MŠ Krušnohorská 
byla provedena celková rekonstrukce kuchyně za 3 412 975 Kč. 
Do kulturních zařízení a hasičské zbrojnice bylo investováno celkem 1 265 000 Kč. Na Staré radnici proběhla 
rekonstrukce kotelny, topných rozvodů a regulace otopné soustavy za 698 000 Kč. Na hasičské zbrojnici byla 
provedena rekonstrukce kotelny a regulace otopné soustavy za 458 000 Kč. 
Na opravy bylo v roce 2013 vynaloženo 5 608 000Kč. Na ZUŠ Masarykova byla provedena celková oprava střechy 
jednoho pavilonu za 633 000 Kč a výměna oken za 199 000. Na ZŠ Májová byla provedena celková výměna 
elektroinstalace v prvním podlaží za 1 089 900 Kč a další drobnější opravy. Na ZŠ Myslbeka byla provedena výměna 
elektrických rozvaděčů v celé budově včetně hlavních rozvodů za 485 000 Kč. Na ZŠ Masarykova proběhlo malování 
větší časti budovy, výměna vodovodních baterií na WC a další drobnější opravy. V domě kultury byla provedena 
oprava vstupního schodiště, opravy zdvihacích zařízení, výměny koberců, oprava přístupové rampy pro invalidy a další 
menší opravy. Na MŠ Myslbeka pokračovala výměna oplocení. MŠ Krušnohorská provedla výměnu obkladů  
a zařizovacích předmětů na sociálním zařízení.Na všech objektech byly prováděny drobné práce na opravách budov  
a odstraňování běžných provozních havárií. 

 
Městské koupaliště 
Oproti předchozím letům, kdy nepříznivé klimatické podmínky dovolovaly otevření městského koupaliště až v průběhu 
měsíce června, byla v roce 2013 zahájena sezóna již 1. června, tj. na Den dětí. V rámci tohoto dne byl pro dětské 
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návštěvníky vstup zdarma. Provoz tohoto zařízení byl ukončen počátkem měsíce září. Léto v roce 2013 patřilo 
k teplotně průměrným  létům. Celkem navštívilo koupaliště necelých 21 tisíc osob a na vstupném bylo vybráno 715 tis. 
Kč. Celkové náklady vynaložené na provoz tohoto zařízení, včetně oprav a údržby, činily 2,4 mil. Kč. 
 
Veřejné osvětlení města 
V majetku města je 1 945 světelných míst, což představuje 2 105 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 2,99 mil. Kč. Za 
spotřebu elektrické energie veřejného osvětlení ve městě a spádových obcích bylo zaplaceno celkem 2,81 mil. Kč. 
V části ulice Myslbekova, májová a Klínovecká byly instalovány pro porovnání na nové stožáry svítidla s LED zdroji. 
 
Městský  hřbitov 
K 31.12.2013 byla ukončena spolupráce s p. Václavíkem, jako správcem hřbitova. Na jeho místo nastoupil p. Fencl, 
který se stal vítězem výběrového řízení na obsazení této pracovní pozice. Přestože bylo předání agendy časově  
a administrativně náročné, nedošlo k žádnému omezení vůči veřejnosti.  
V průběhu roku 2013 byly na městském hřbitově provedeny běžné opravy zařízení. Náklady na opravy a údržbu areálu 
hřbitova byly ve výši 355 tis. Kč. Provozní náklady na zajištění chodu hřbitova (el. energie, vodné a stočné, odvoz 
odpadu a mandátní odměna) činily v roce 2013 celkem 430 tis. Kč. Na poplatcích za pronájem hrobových a urnových 
míst, včetně poplatků za služby bylo vybráno 556 tis. Kč. Koncem roku bylo realizováno výběrové řízení na správce 
hřbitova. Vítězem se stal pan Ctirad Fencl.  
 
Městský útulek pro psy 
V roce 2013 bylo na území města odchyceno nebo předáno do městského útulku cca 190 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 876 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 2 086 tis. Kč. Akce „Jarní a podzimní 
úklid“ probíhala převážně o víkendech. Celkem bylo odvezeno 132 ks kontejnerů s objemným odpadem v částce 805 
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 100 ks nádob na třídění plastů, 97 ks  na papír, 15 ks 
na bílé sklo a 80 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.  
Město Ostrov zvítězilo v 8. Ročníku soutěže obcí Karlovarského kraje v třídění využitelných složek komunálního 
odpadu a obalů s názvem Liga odpadů. Za vítězství v kategorii obce nad 1000 obyvatel město Ostrov obdrželo odměnu 
ve výši 60 tis. Kč. 
 
Porovnání třídění za rok 2006 - 2013 : (t/rok) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Sklo 123  121  165  164  148  176  174 183 
Papír 151  445  247  440  308  317  313 293 
Plasty 51   65    85  104  110  133  162 170 
Nápojové kartony      4     3     3      4     4      6  7 7,5 
Textil - -     9     12    22    20  22 30 
Kovy     7      9    17     19      7    14  12 15,6 
Směsný komunální odpad  2 850 2 602 2 365 2 311 2 469  2 426 2 333 

 
Na úseku oprav městského mobiliáře byly zajišťovány opravy nefunkčních prvků včetně prvků na dětských hřištích. 
Náklady činily 193 tisíc Kč. Na oplocením zabezpečená dětská pískoviště dbá správce, který v období od dubna do října 
zajišťuje čistotu písku a udržuje herní prvky v takovém stavu, aby zabránil 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. Významnou položkou v nákladech na opravy městského 
mobiliáře byly opravy zničených odpadkových košů a doplňování zcizeného městského mobiliáře (košů a laviček). 
Náklady na tuto položku činily 179 tis. Kč.  Průběžně byly vyřizovány žádosti občanů na různé druhy oprav městského 
mobiliáře, též na pořizování nového mobiliáře jako jsou např. lavičky, klepače a sušáky na prádlo, v celkové částce 240 
tis. Kč. 
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Čistota města 
Úklid pro město zajišťuje firma Marius Pedersen a.s. Úklid zahrnuje sběr papírků a drobných odpadků po městě a to 
zejména v lokalitách, kde je předpoklad většího znečištění – Mírové náměstí, Staré město, okolí hotelu Krušnohor. Dále 
probíhalo průběžné letní čištění, které zahrnuje strojní i ruční čištění komunikací, veřejných prostranství, náměstí  
a autobusových zastávek. 
Ve spolupráci s výše uvedenou firmou byl připraven harmonogram jarního a podzimního blokového čištění, ten byl 
zveřejněn v Ostrovském měsíčníku, v kabelové televizi a na webových stránkách města, 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 seznam nevyzvednutých vozidel byl 
vyvěšen na úřední desce. V zimních měsících firma Marius Pedersen a.s., zajišťovala zimní údržbu města dle plánu 
zimní údržby. Pro zimní období 11/2013 - 3/2014 byl zpracován nový Plán zimní údržby a zveřejněn na webových 
stránkách města. 
 
Městská zeleň 
Údržba městské zeleně začátkem roku v období vegetačního klidu znamenala zejména prořezávání a kácení stromů. V loňském 
roce probíhaly probírky a prořezávky zejména na žádost občanů, v mnoha případech se jednalo o dřeviny stínící do přilehlých 
bytů nebo o stromy, u kterých byla zhoršená provozní bezpečnost. V některých případech došlo i ke kácení.     
V období od května do října proběhly ve městě a místních částech celkem čtyři seče travnatých ploch. 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.  Staré město letos nově zdobily pořízené nádoby osazené květinami. Přes zimní období 
slouží nádoby též k zimní výzdobě.   
Co se týče zeleně ve městě, proběhla v r. 2013 dvě výběrová řízení. Správu Zámeckého parku a areálu kláštera má na starosti pan 
Jan Kasalý. Údržbu zeleně v západní části města zajišťuje pan Lubomír Kříž. 

Doprava a místní komunikace 
Na úseku dopravy a místních komunikací bylo v roce 2013 investováno do běžných oprav místních komunikací ve 
městě a přilehlých částech města : 
 
  1)  Opravy a údržba vozovek                                            4.630 tis. Kč  (tzn. o 1 mil Kč více, než v  předchozím 
roce) 
  2)  Opravy a údržba chodníků                                         1.650 tis. Kč 
  3)  Opravy schodišť                                  120 tis. Kč 
  4)  Údržba vodorovného a svislého doprav. značení                  670 tis. Kč 
  5)  Opravy mostních objektů                                                       200 tis. Kč  
  6)  Opravy a výroba zábradlí a zídek                                          100 tis. Kč 
  8)  Oprava SSZ křižovatky Jáchymovská – Hlavní                      33 tis. Kč   
  9)  Projektové dokumentace k opravám silnic a chodníků         420 tis. Kč   
 
V rámci oprav chodníků byly, mimo jiné, rekonstruovány chodníky před č.p. 629-31 v ulici Halasova, před č.p. 756-
759 v ulici Tylova  a  za č.p. 1271 v ulici Jáchymovská. 
Dále byly rekonstruovány části některých chodníků – jako vyvolaná investice po pokládce inženýrských sítí. Jedná se  
o chodník v ulici Hornická (v úseku Nádražní a Nejedlého) a v ulici Horská (úsek pod křižovatkou s ulicí U 
Nemocnice). V obou případech budou práce na těchto chodnících pokračovat i v letošním roce. 
Před nástupem zimního období byla dokončena dlouho plánovaná rekonstrukce (a rozšíření) příjezdu k č.p. 634-636 
v ulici Lipová. Projekčně stavbu navrhnul Ing. Martin Kohout, realizace se pak zhostila ostrovská firma Nedvěd 
stavební s.r.o. Náklady stavby, jejíž součástí bylo i odvedení dešťových vod, činily 390 tis. Kč    
V průběhu měsíce prosince proběhla demontáž svodidel v Jáchymovské ulici, původně oddělujících silnici I. třídy od 
železniční vlečky, neboť ani jedno již neexistuje.   
 V obci Hluboký byla provedena úprava cesty k rodinným domům, včetně jejího odvodnění (montáž odvodňovacího 
žlabu v délce cca 70 m). Odvodnění místní komunikace bylo provedeno i v obci Maroltov. Zde společnost Marius 
Pedersen a.s. instalovala štěrbinový odvodňovací žlab v celkové délce 30 m. 
 
Opravy kanalizačních zařízení v majetku města 
Při opravách dešťové kanalizace ve městě bylo proinvestováno 405 tis. Kč. Opravy zahrnovaly zejména opravy 
dožilých uličních vpustí a ACO žlabů v místních komunikacích. Z větších oprav lze jmenovat opravu dešťové 
kanalizace u garáží v obci Horní Žďár a dešťové kanalizace v Moříčovské ulici.    
Na údržbu a čištění dešťové kanalizace bylo vynaloženo 575 tis. Kč. V tomto případě se jedná o službu, prováděnou 
společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.  
 
Rekonstrukce  a opravy mostů 
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V listopadu 2013 byla dokončena rekonstrukce silničního mostu na bývalém mlýnském náhonu v obci Kfely u Ostrova. 
Důvodem rekonstrukce byl špatný stavební stav mostu a jeho nízká zatížitelnost. Původní most byl odstraněn  
a nahrazen mostem novým s polorámovou konstrukcí ze železobetonu.   
Finální řešení navrhla projekční kancelář Pontika s.r.o.  Zhotovitelem stavby byla firma Nedvěd stavební spol. s r.o. 
Celkové náklady stavby činily 750 tis. Kč.  

 
Bytové hospodářství 
Mimo běžnou údržbu bytového fondu a drobných oprav byly v roce 2013 realizovány i opravy a rekonstrukce většího 
rozsahu - viz tabulka: 
 

objekt Finanční částka 
Oprava výtahů č.p. 1347 - 1349 1 329 tis. 
Oprava opěrných zdí ul. Krušnohorská 45 tis. 
Oprava střechy č.p.708 jižní část 409 tis. 
Odvětrání půdního prostoru č.p.616 48 tis. 
Oprava balkónu na objektu A pensionu 223 tis. 

 
Nebytové hospodářství 
Na opravu a údržbu nebytových prostor bylo v roce 2013 vynaloženo 1, 329 tis. Kč. Mimo běžnou údržbu byly 
realizovány  
opravy a rekonstrukce většího rozsahu - viz tabulka: 
 
 

objekt Finanční částka 
Rekonstrukce silnoproudé elektrotechniky č.p.175 - hlavní budova 168 tis 
Oprava vstupu do šaten FK Ostrov 68 tis. 
Oprava nebytového prostoru č.p. 1199 241 tis. 
Oprava střechy skladu č.p. 175 61 tis. 
Oprava střechy areálu Marius Pedersen 58 tis. 
Oprava markýz NP na Mírovém náměstí  41 tis. 
Instalace automat. dveří č.p. 706 a 707 - obchodní dům Mírové náměstí 318 tis. 

                                                                                                                         Zpracoval Ivan Vysocký 
 

Pronájem nebytových prostor 
Většina nebytových prostor je celoročně obsazena nájemci, uvolněné nebytové prostory jsou nabízeny na úředních 
deskách k pronájmu. Odborem majetkové správy je v současné době evidováno 121 nájemních smluv a 39 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 2013 byl 1 869 000,- Kč. 
Ač jsou současní nájemci nebytových prostor v majetku Města Ostrov již po dobu pěti let zvýhodňováni 
nenavyšováním nájemného o inflaci a nájemci noví 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), přibývají žádosti o ukončení nájemních smluv a také žádosti o snižování nájemného.  
 
Zvláštní užívání veřejného prostranství 
Odborem bylo vydáno celkem 140 souhlasů se zvláštním užíváním veřejného prostranství, příjem z místních poplatků  
a pronájmu tržních míst na tržišti „U Lékárny“ činil celkem 231 000,- Kč. 
 
Ekonomicko-administrativní činnost 
V souvislosti s řešením výše uvedených činností bylo odborem předloženo 232 návrhů k projednání v radě města a 34 
návrhů k projednání v městském zastupitelstvu. Současně byla řešena korespondence odboru, kdy bylo doručeno 
celkem 1 751 dokumentů ve spisové službě a provedeno 1 591 vypravení do konce roku.  
Odbor majetkové správy v roce 2013 připravil při nakládání s nemovitým majetkem Města Ostrov 151 návrhů pro 
jednání Komise majetku města. 

 
Prodeje a pronájmy pozemků a nemovitostí 
V průběhu roku 2013 bylo realizováno 23 kupních smluv (z toho 4 smlouvy se týkaly nákupu garáží),  
4 smlouvy směnné, 1 dodatek plánovací smlouvy, 1 smlouva o bezúplatném převodu, 2 smlouvy o advokátní úschově,  
a uskutečnila se 1 dražba nemovitosti (domu č.p. 320). Dále bylo uzavřeno 18 smluv o zřízení věcného břemene, z toho 
9 smluv byly smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. V souvislosti s žádostmi o prodej obecního 
majetku bylo uzavřeno 8 dohod o úhradě nákladů spojených s prodejem nemovitostí. 
Příjem z prodeje pozemků v majetku města byl v roce 2013 celkem 253 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 251 tisíc Kč. Příjem města za prodej 
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ostatních nemovitostí činil v roce 2013 celkem 6.513 tisíc. Kč. Splátky z prodeje půdních vestaveb činily 413 tisíc Kč, 
úroky z prodeje půdních vestaveb činily 154 tis. Kč. Finanční náhrady za zřízení věcných břemen pak 66 tisíc Kč. 
Během roku bylo také pro účely stavebního řízení uzavřeno 31 smluv o právu k provedení stavby.  
V roce 2013 bylo uzavřeno 21 nových nájemních smluv nebo jejich dodatků na pronájem pozemků, 26 smluv 
výpůjčních (včetně Dohod o záměně účastníka smlouvy o dočasném bezplatném užívání vymezené části pozemku) a 4 
na pronájem pozemků pod garážemi.  Během roku bylo ukončeno 18 nájemních smluv. 
Příjem z pronájmu pozemků Českému zahrádkářskému svazu činil 555 tis. Kč, z pronájmu pozemků v honitbách 32 tis. 
Kč, z pronájmu ostatních pozemků 1.078 tis. Kč a příjem z pronájmu sloupů veřejného osvětlení pak 64 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 2013 evidováno 1 nemovitá národní kulturní památka a 131 
nemovitých kulturních památek, zapsaných v  Ústředním seznamu kulturních památek ČR, 3 památkové zóny ( Ostrov, 
Horní Blatná, Jáchymov) a dvě ochranné pásma kulturních památek - Hradu a zámku Horní Hrad a národní kulturní 
památky třídírny uranové rudy-Rudá věž smrti. V roce 2013 se odbor v rámci výkonu státní památkové péče vyjádřil 
k 10 návrhům na prohlášení věci za kulturní památku a z toho byly MK ČR za nemovité kulturní památky prohlášeny 4 
objekty –v rámci nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Montanregion Erzgebirge k zápisu na Seznam 
UNESCO – cínový revír Hřebenná obec Abertamy, sejpy u Božího Daru a dále dům čp. 133 s pozemky st.p.č. 14 
v Malém Hrzíně, dům čp. 13 v Malém Hrzíně. 
Ve věci státní památkové péče v  přenesené působnosti v  celém správním území obce bylo v roce 2013 vydáno 54 
závazných stanovisek z toho 31 k obnově nemovitých kulturních památek a 23 k obnově objektů v městských 
památkových zónách. Dále pak bylo vydáno 1 rozhodnutí o opatření, která je povinen vlastník kulturní památky učinit 
v důsledku nepečování o kulturní památku podle ust. § 10 odst.1 památkového zákona- Kaplička čp. 8 v Malém Hrzíně. 
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, dozor památkové péče byl vykonáván při další etapě restaurátorských prací na nástěnných malbách  
a restaurování souborů sedmi náhrobních a pamětních desek osazených na kostele sv. Jakuba v Ostrově, při 
pokračování rekonstrukce objektu Zámku Ostrov  pro využití zámku pro veřejnou správu, rekonstrukci kuchyně 
v mateřské školce Krušnohorská čp. 776. Dále byla zahájena rekonstrukce pohledové zdi v Ostrově a mnoho dalších. 
Ukončena byla rovněž úspěšně rekonstrukce rozhledny Klínovec.     
 
 

Odbor investic 
Počet pracovníků: 5 
KOMUNIKACE:  
1) Dokončení autobusových zastávek MHD 
Autobusová zastávka linky MHD Ostrov v obci Hluboký  504 451,- Kč včetně DPH. 
2) Pěší propojení okolo areálu Albert 
Stavba chodníků spojujících ulice Jáchymovská – Dukelských hrdinů   576 434,- Kč včetně DPH. 
3) Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov (realizace 2012-2013)   
 část hrazená Městem Ostrov     6 868 918,- Kč včetně DPH 
 celkem   11 502 411,- Kč včetně DPH 
 
POZEMNÍ STAVBY: 
1) MDDM Ostrov – výměna okenních a dveřních výplní – 1. etapa   495 930,- Kč včetně DPH 
2) ZŠ Masarykova - zateplení a výměna výplní otvorů - atrium 1 307 553,- Kč včetně DPH 
3) Stavební úpravy č.p. 1036 - využití objektu bývalé městské 
knihovny na společenské centrum pro seniory  (realizace 2012-2013) 3 198 984,- Kč včetně DPH 
4) Stavební úpravy č.p. 1036 - výměna střešní krytiny 1 072 179,- Kč včetně DPH 
5) Stavební úpravy č.p. 1202 - Rozšíření kapacity Domova pro seniory 
 9 418 423,- Kč včetně DPH 
6) Rekonstrukce zámku Ostrov – probíhá realizace, (realizace 2012 – 2014) plnění za 2013 
I.  etapa stavba, realizace – Dotace                                                        11 507 072,- Kč včetně DPH 
II.  etapa stavba, realizace  16 227 976,- Kč včetně DPH 
III.  etapa  stavba, realizace                                                                        29 396 155,- Kč včetně DPH 
IV.  etapa stavba, realizace – Dotace 37 629 923,- Kč včetně DPH 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem stavba -  prostavěno za 2013 94 761 126,- Kč včetně DPH 
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Celkové náklady včetně ostatních technických nákladů   96 924 320,- Kč včetně DPH 
7)  Rekonstrukce pohledové zdi, (realizace 2013 – 2014) plnění za 2013 
Celkové náklady stavby – prostavěno za 2013 1 650 488,- Kč včetně DPH 
 
 
PAMÁTKY: 
1) Obnova kulturních památek-kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově- 
    - prezentace fresek v hlavní lodi 574 650,- Kč včetně DPH 
2)  Obnova kulturních památek-kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově- 
    - restaurování sedmi náhrobních a pamětních desek 69 000,- Kč včetně DPH 
     Celkem 643 650,- Kč  
 Z toho dotace Ministerstva kultury ČR 470 000,- Kč 
       
  
   
 

Odbor rozvoje a územního plánování 
Počet pracovníků: 7 
Odbor rozvoje a územního plánování v roce 2013 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 2013 za úkol 
pořizovat územně plánovací dokumentace (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 a Stráž nad Ohří. V roce 2012 byl přijat zákon č. 350/2012 Sb., který 
představuje dosud nejrozsáhlejší novelu stavebního zákona. Tato novela vstoupila v platnost 1.1.2013 a významně 
zasáhla do procesu pořizování územně plánovací činnosti. ÚÚP pořizoval kromě ÚP a RP 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 2013 dne 11.12. byl územní plán vydán zastupitelstvem 
města Ostrov usnesením č.199/13. Pro obce ve svém správním území odbor v roce 2013 pokračoval v pořizování ÚPD 
či jejich změn, a to konkrétně pro Stráž n. Ohří, Vojkovice, Velichov, Krásný Les, Jáchymov, Pernink, Potůčky, Boží 
Dar, a Hájek. V roce 2013 byly vydány kromě Územního plánu Ostrov, ještě další dvě územně plánovací dokumentace 
a to Územní plán Velichov a Územní plán Hájek. Dále probíhala příslušná projednání návrhů ÚPD v souladu se 
stavebním zákonem a bylo zahájeno pořízení změny č. 1ÚP  Merklín a dále provedeny úkony po vydání ÚP Ostrov, ÚP 
Velichov a ÚP Hájek. V roce 2013 byla nadále aktualizována data ÚAP pro celé správní území Ostrova jako obce 
s rozšířenou působností. Aktualizace byla prováděna na základě průběžného sběru dat o území od poskytovatelů nebo 
dat z vlastních průzkumů. 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 2013 
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 pracoval v r.2013 v počtu 3 referentů. 
 
Úsek rozvoje 
Na úseku rozvoje města v roce 2013 odbor 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 2012 a byl 
zpracován návrh na aktualizaci na další roky. Tyto návrhy byly v červnu 2013 projednány a schváleny zastupitelstvem 
města. 
 
Krajské dotace 
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V listopadu bylo požádáno o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu úhrady nákladů spojených  
s obnovou a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů ve výši 100 000,- Kč, konkrétně na opravu 
hřbitovní zdi. V roce 2014 se plánuje oškrabání nevhodných nátěrů, dále provedení vysprávek opadaných omítek  
za použití vápenné malty a následně bude proveden barevný nátěr vnější části hřbitovní zdi směrem do ulice 
Staroměstská. Konkrétní finální barevnost bude odsouhlasena zástupci NPÚ. Směrem z ulice Karlovarská bude opraven 
vchod na hřbitov.  
 
Národní dotace 
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2013 
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 fasádních omítek a nátěrů severní části lodě kostela sv. Petra a Pavla v Hroznětíně, 
kdy vlastník kulturní památky Římskokatolická farnost Ostrov získal dotaci ve výši 220.000,- Kč. 
 
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2013  
V roce 2013 finanční podporu Ministerstvo kultury ČR poskytlo ve výši 470.000,- Kč na akci restaurování maleb 
v hlavní lodi kostela a restaurování souboru sedmi náhrobních a pamětních desek hřbitovního kostela sv. Jakuba 
Většího v Ostrově. V listopadu 2013 bylo zažádáno o finanční podporu na obnovu městské památkové zóny v Ostrově  
pro rok 2014 na tyto akce: restaurování nástěnných maleb hřbitovního kostela sv. Jakuba Většího – II.etapa, obnovení 
dožilého sanačního omítkového systému kaple sv. Marie Einsiedelnské, pohřební kaple sv. Anny, kaple sv. Floriána  
a hřbitovní ohradní zdi s bránou a dále pokračující akci restaurování omítek a nátěrů lodě kostela sv. Michaela  
a P. Marie Věrné. Předpoklad obdržení informací o získání dotace je duben 2014. 

 
Projekty spolufinancované z fondů Evropské unie 
Projekt Ostrov, Revitalizace vnitrobloku Horská – U Nemocnice – Borecká – Hlavní  
V listopadu Město Ostrov podalo žádost o dotaci na projekt „Ostrov, Revitalizace vnitrobloku Horská – U Nemocnice – 
Borecká – Hlavní“ s celkovými náklady ve výši 9,9 mil. Kč z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II 
Severozápad (ROP). V případě, že Město Ostrov se svou žádostí o dotaci uspěje, bude z prostředků ROP hrazeno až 
85% celkových způsobilých výdajů. Účelem projektu je revitalizace území tzv. 12. etapy, tedy vnitrobloku ulic Horská, 
U Nemocnice, Borecká a Hlavní. Předmětem stavebních úprav je rekonstrukce a doplnění komunikací, chodníků, nové 
dětské minihřiště s herními prvky a mobiliářem v Horské ulici, parkoviště osobních automobilů, revitalizace městské 
zeleně, výměna veřejného osvětlení a úprava stávajícího odvodnění. V rámci zvýšení kapacity parkovacích míst 
v území je navrženo celkem 58 parkovacích míst pro osobní automobily, z toho 4 vyhrazená stání pro imobilní osoby.   
V případě získání dotace z prostředků Regionálního operačního programu je termín vlastní fyzické realizace 
revitalizace vnitrobloku naplánován na období od března do listopadu 2014. Zda Výbor Regionální rady Regionu 
soudržnosti NUTS II Severozápad vybere projekt k realizaci, by mělo být jasné na jaře 2014. 
 
Projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov (Program ROP) 
Projekt, financovaný z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, byl ukončen 
v září 2010. V rámci projektu byla vybudována fotbalová hřiště v ulici U Nemocnice, Dětská letní scéna a Sportoviště 
pro netradiční sporty, které jsou provozovány Městským domem dětí a mládeže Ostrov. Užívání a provoz těchto 
objektů probíhá v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem dotace, který je každoročně informován 
prostřednictvím monitorovací zprávy. Udržitelnost projektu trvá do roku 2016. 
 
Projekt Dům kultury Ostrov – Centrum pro kulturu, vzd ělání a volný čas (Program ROP) 
Projekt, v rámci něhož proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy Domu kultury, byl financován z prostředků 
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Rekonstrukce byla dokončena v lednu 2013. 
Celková výše poskytnuté dotace činila 18 946 444,73 Kč. Objekt provozuje Dům kultury Ostrov. Udržitelnost projektu 
trvá do roku 2018. Užívání a provoz probíhá v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem dotace.  
 
Projekt Lesopark Borecké rybníky (Program OPŽP) 
V rámci tohoto projektu byla v areálu Boreckých rybníků vysazena a upravena stromová a keřová vegetace, dále byly 
vybudovány nové cesty pro pěší a osazena nová naučná stezka. Práce, které byly financovány z Operačního programu 
Životní prostředí, byly ukončeny v říjnu 2010. Stav vegetace byl v průběhu roku 2013 kontrolován. Z důvodů uhynutí či 
poškození některých dřevin bylo nutné některé dřeviny dosázet, aby na lokalitě byla stejná početní a druhová vegetační 
skladba, na jakou byla dotace poskytnuta. I přes ukončení vlastních prací a vyplacení dotace nebyl projekt zatím ze 
strany poskytovatele dotace administrativně uzavřen. Udržitelnost projektu bude trvat do roku 2020. 
 
Projekt Zámecký park Ostrov - pěstební opatření a nové výsadby (Program OPŽP) 
Na konci roku 2012 skončily v zámeckém parku práce na obnově zeleně. V parku bylo vazbou či řezem ošetřeno 355 
kusů dřevin, nově bylo vysázeno 100 ks dřevin. 72 poškozených či jinak nevyhovujících stromů bylo pokáceno. 
Celková výše poskytnuté dotace z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí činila 
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1 954 452,92 Kč. I přes ukončení vlastních prací a vyplacení dotace nebyl projekt zatím ze strany poskytovatele dotace 
administrativně uzavřen. Udržitelnost projektu bude trvat do roku 2022. 
 
Projekt realizace úspor energie - ZŠ Májová, MŚ Palackého, MŠ Halasova (program OPŽP) 
V prosinci 2012 byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zateplení tří školních budov. Během léta 2013 bylo 
provedeno zateplení ZŠ Májová a MŠ Palackého. Vzhledem k tomu, že MŠ Halasova byla z rozhodnutí Ministerstva 
kultury vyhlášena 13. 8. 2013 za kulturní památku a práce na jejím zateplení nebyly započaty, Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace pozbylo platnosti. Výše uznatelných nákladů dosáhla 4.682.307,-Kč u ZŠ Májová a 2.350.300,- Kč u MŠ 
Palackého. Dotace z Operačního programu životní prostředí a Státního fondu životního prostředí může představovat 
max. 90% uznatelných nákladů. Vzhledem k administrativním průtahům na straně poskytovatele dotace nabyl projekt 
zatím ukončen a dotace nebyla proplacena. 
 
Projekt Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov (Progr am OPŽP) 
Žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt Revitalizace lokality „Kopec“ byla na konci roku 
2013 stažena. Projekt byl přepracován a nově podán v rámci výzvy Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti Severozápad.  Revitalizace lokality zahrnuje vegetační úpravy (kácení, řezy stromů a nové výsadby), 
vybudování cestní sítě a veřejného osvětlení, osazení mobiliářem (lavičky, odpadkové koše) a atrakcemi (herní prvky, 
stolní tenis, venkovní fitness). Předpokládané náklady projektu činí 23 082 tis. Kč, z čehož poskytnutá dotace může 
činit max. 85%. Zda bude projekt v získání dotace úspěšný, se dozvíme na jaře r.2014. 
 
Projekt Oprava fasády včetně výměny oken a zateplení bytového domu č.p. 794-800, ul. Hlavní, Ostrov („Pošta“) 
(Program Zelená úsporám) 
Zateplení objektu bylo dokončeno v březnu 2011. Dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 4.844.478,- Kč 
byla proplacena v listopadu 2012. Udržitelnost projektu bude trvat do roku 2026.  
 
Projekt „Ostrov, Skatepark – Plochy pro volnočasové aktivity“ (ROP) 
Město Ostrov podalo v listopadu 2013 žádost o dotaci do Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti 
Severozápad na projekt řešící výstavbu areálu skateparku pro rozšíření volnočasových aktivit mládeže ve městě. 
Skatepark vznikne v lokalitě „za klášterem“ na stávající zpevněné asfaltové ploše za areálem bývalých kasáren. 
Pozemek pod stavbou je v majetku města. Skatepark o rozloze 1050 m2 bude využíván pro skateboarding a BMX kola, 
případně in-line bruslaře a koloběžky. Plocha pro umístění překážek bude oplocena a vybavena běžným mobiliářem, 
lavičkami a odpadkovými koši. Náklady na realizaci jsou rozpočtem vyčísleny na 5.841.000,- korun, 85% se v případě 
úspěšné žádosti Městu Ostrov vrátilo ve formě dotace. Na jaře r. 2014 by mělo být známo rozhodnutí poskytovatele 
dotace, vlastní stavba by pak podle schváleného harmonogramu měla být hotova do poloviny roku 2014. 
 
Přeshraniční spolupráce 
Mikroregion Centrální Krušnoho ří 
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 2013 pokračovaly práce na potenciálních projektech, setkávání byla intenzivně 
využívána zejména ke koordinaci běžících projektů, spolufinancovaných z Programu Cíl3/Ziel3 na podporu 
přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2007 – 2013“. 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 „Vybudování a uplatnění na trhu Sasko-Česká SILBERSTRASSE (STŘÍBRNÁ STEZKA)“ (program 
Cíl3/Ziel3) 
Projekt navazuje na tradici existence Stříbrné stezky v oblastech těžby stříbra v saských městech. 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 skončila 
30.06.2013 po vynuceném prodloužení realizace, zapříčiněném zejména legislativními problémy při značení Stříbrné 
stezky podél silnic v Německu. Závěrečnou soupiskou projektu Město Ostrov nárokuje proplacení dotace ve výši 90% 
způsobilých nákladů, v tomto případě tedy zhruba 27.000,- EUR. Výstupem projektu na české straně byly označníky 
Stříbrné stezky podél hlavního silničního tahu přes Jáchymov a Boží Dar až k hranicím s Německem a na stejné trase  
i instalace informačních tabulí o Stříbrné stezce. V Ostrově do realizace spadají i infotabule v lokalitě „u jídelny“, 
obsahující kromě popisu Stříbrné stezky i turistickou mapu Ostrova s lokalizací významných památek na podkladu 
podrobného plánu města a cyklistickou mapu. V rámci rozpočtu projektu zajišťoval Ostrov pro české partnery sběr dat  
a fotografií pro webové stránky a výrobu propagačních předmětů včetně souvisejících veřejných zakázek a aktivně se 
účastnil i 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.  
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Projekt „St říbrná stezka - Silberstrasse - I.investiční etapa“  (program Cíl3/Ziel3) 
V roce 2013 pokračovala realizace tohoto projektu. Projekt byl zahájen v roce 2011 a je 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 v r. 2013 dále probíhala 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. Celý přeshraniční projekt měl původně skončit k 11/2013, avšak vlivem nepříznivých klimatických podmínek při 
realizacích projektového partnera Božího Daru byl projekt se souhlasem poskytovatele dotace prodloužen až do 
prosince 2014. Po ukončení prací na ostrovském zámku v r. 2014 bude vypracováno závěrečné vyúčtování, po jehož 
schválení Ostrov obdrží až 90% vyúčtovaných způsobilých nákladů ve formě dotace z ERDF a ze Státního rozpočtu 
ČR.  
 
Projekt „Za řízení 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 postavilo Město Ostrov spolu  
s Jáchymovem na základě společně organizovaného zadávacího řízení novou cyklostezku, vedoucí převážně po trase 
bývalé železniční trati podél silnice z Horního Žďáru do Jáchymova.  Ostrov v roce 2013 po ukončení investiční práci 
zpracoval závěrečné vyúčtování, na základě kterého mu byla proplacena dotace ve výši 90% způsobilých nákladů, tj. 
přes 250 tisíc EUR. Přestože investiční práce byly v Ostrově ukončeny, pokračuje dále funkce Města Ostrov jako 
leadpartnera projektu, což znamená zejména zajištění veškeré administrace projektu pro všechny partnery ve vztahu 
k poskytovateli dotace.   
 
Projekt „Zintenzivn ění 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 2013 spěly práce zdárně ke konci, ukončení a předání díla je předběžně 
naplánováno na polovinu roku 2014.   
 
Projekt „Od zámku k zámku – Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce“ – rekonstrukce tzv. Pohledové zdi 
v zámeckém parku (program Cíl3/Ziel3) 
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 a barev“ se záhony bylin a s příjemným posezením. V roce 2013 byly 
práce za přísného archeologického dohledu zahájeny. Jejich ukončení je smluvně naplánováno na konec roku 2014, 
dodavatel se však rozhodl investorovi vyhovět a uspíšit opravy tak, aby Pohledová zeď byla předána k užívání současně 
s termínem slavnostního zpřístupnění zámku, tj. v polovině roku 2014. Následovat budou vždy dvakrát do roka vlastní 
výstupy neinvestiční části projektu -  v kulisách nově zrekonstruovaných historických objektů v Ostrově i ve 
Schwarzenbergu se budou pořádat kulturní akce, jejichž cílem je navázání přínosné přeshraniční spolupráce 
s partnerským městem. Ostrov plánuje své každoroční dvě akce začlenit do programu Klášterních slavností  
a Michaelské pouti. Náklady celého projektu činí dle smlouvy o poskytnutí dotace zhruba 460 tis. EUR, přičemž 90% 
těchto způsobilých výdajů by se mělo vrátit Ostrovu v průběhu roku 2014 ve formě dotace z ERDF a Státního rozpočtu 
ČR.   
 
Projekt „Propagace turistických zajímavostí měst Ostrov a Breitenbrunn“  (program Cíl3/Ziel3, Fond malých 
projekt ů) 
Projekt byl v roce 2013 úspěšně zrealizován, výstupy sklidily velký ohlas v obou partnerských městech. Byly vyrobeny 
potřebné propagační materiály ostrovských pamětihodností a turistických cílů (Borecké rybníky, Einsiedelská kaple, 
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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. Náklady na projekt dosáhly  
165 tis Kč, 85% obdrží Město Ostrov z Fondu malých projektů Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční 
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013.    
 
FMP Ostrovskem na kole a pěšky 
Ostrov byl dále úspěšný s další žádostí o dotaci z Fondu malých projektů, konkrétně na projekt Ostrovskem na kole  
a pěšky. Předmětem projektu je výroba propagačních produktů o cyklistické a turistické nabídce Ostrova a okolí. 
Konkrétně se jedná o vytvoření a vydání propagačních materiálů -  turistické a cyklistické mapy Ostrovska a mapy 
Ostrovského Ronda, vytvoření webového turistického a cyklistického portálu města a výrobu a osazení infotabulí na 
trase Ostrovského Ronda. Všechny výstupy budou vyrobeny v jazykových mutacích Č/N. Webový portál bude 
přístupný z webových stránek města Ostrov a po dohodě s partnerem projektu - městem Oberwiesenthal - také na jeho 
webových stránkách. Webový portál umožní kromě statického získání informací o cyklistické a turistické nabídce také 
možnost vlastního plánování výletů a tras, se zjištěním technických parametrů tras (délka a náročnost terénu, povrchy 
tras atd.) včetně možnosti exportu tras do formátu GPX. Nefinančním partnerem je Město Oberwiesenthal, celkové 
náklady projektu činí 6.000,00 EUR, na projekt bude poskytnuta dotace z Fondu malých projektů Cíle 3 na podporu 
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a svobodným státem Sasko, vlastní podíl města Ostrov je 900.00 EUR. 
 
 


