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MĚSTO OSTROV V ROCE 2011 
 

Zastupitelstvo města 
Členové Zastupitelstva města Ostrov byli zvoleni ve volbách v roce 2010. V roce 2011 v původním složení desetkrát na 
řádném zasedání zastupitelstva, z toho čtyři zasedání byla v mimořádném termínu. Na všech těchto řádných zasedáních 
přijali zastupitelé celkem 237 usnesení.  
 

Rada města 
Rada města pracovala po celý rok 2011 ve složení, jak byla zvolena na ustavujícím zasedání zastupitelstva města po 
volbách v roce 2010. Rada města se sešla v roce 2011 k řádnému jednání dvacetšestkrát, z toho jednou v mimořádném 
termínu a přijala celkem 1035 usnesení.  
 

Městský úřad 
V roce 2011 městský úřad vykonával agendu výkonu „obce s rozšířenou působností“ a agendu „pověřeného městského úřadu“. 
Na městském úřadě pracovalo 106 zaměstnanců zařazených do jedenácti odborů. S koncem roku 2011 přešly agendy dávek pro 
těžce zdravotně postižené, dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči na Krajskou pobočku úřadu práce v 
Karlových Varech, kontaktní pracoviště v Ostrově, Masarykova 715. S agendami přešli na úřad práce rovněž referenti, 
kteří tyto agendy vykonávali. Činnost úředníků byla v průběhu roku kontrolována celkem čtrnáctkrát, 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 
Nařízení města schválené Radou města Ostrov 
V roce 2011 bylo Radou města Ostrov schválená 2 nařízení města: 
Nařízení města č. 1/2011, kterým se ruší Obecně závazná vyhláška města Ostrova č. 3/1992, o stanovení koeficientu 
pro výpočet daně z nemovitostí v některých lokalitách města, kterým se ruší Obecně závazná vyhláška města Ostrova č. 
2/1994, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Ostrova č. 3/1992, o stanovení koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitostí v některých lokalitách města, kterým se ruší Obecně závazná vyhláška města Ostrova č. 5/1995, o úpravě 
základního nájemného podle polohy domu, kterým se ruší Obecně závazná vyhláška města Ostrova č. 2/1999, kterou se 
zrušuje obecně závazná vyhláška města Ostrova č. 2/1998, o navýšení koeficientu růstu nájemného v závislosti na 
velikosti obce 
Nařízení č. 2/2011, o zabezpečení schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic 
 
Obecně závazné vyhlášky schválené Zastupitelstvem města Ostrov  
V roce 2011 bylo Zastupitelstvem města Ostrov schváleno 11 obecně závazných vyhlášek: 
OZV č. 1/2011, o místním poplatku ze vstupného (zrušena OZV č. 4/2011) 
OZV č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
OZV č. 3/2011, o místním poplatku ze psů 
OZV č. 4/2011, o místním poplatku ze vstupného 
OZV č. 5/2011, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí a využití sexuálních 
služeb na veřejných prostranstvích 
OZV č. 6/2011, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace (pozbyla platnosti 1. srpna 2011) 
OZV č. 7/2011, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 
OZV č. 8/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Ostrov  
OZV č. 9/2011, Požární řád města Ostrov  
OZV č. 10/2011, kterou se stanoví závazné podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní 
větší počet osob 
OZV č. 11/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2008, o zákazu požívání alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství  
 
Veřejnoprávní smlouvy  
Do 31. 12. 2011 bylo uzavřeno 5 Dohod o změně veřejnoprávních smluv uzavřené obcemi o výkonu přenesené 
působnosti na úseku řízení o přestupcích – s obcemi Hájek, Krásný Les, Stráž nad Ohří, Vojkovice a městem Horní 
Blatná. 

                                                  ,  
Petice 
V roce 2011 byly zúřadovány 2 petice. 
Petice proti centrálnímu stravování mateřských škol 
Petice občanů proti výstavbě 10 podélných parkovacích stání na úkor části travnaté plochy za domem č. 706 – 712 
v ulici Brigádnická a obnovená petice o zrealizování revitalizace dětského hřiště a oddechového místa v této ulici 
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Stížnosti 
Za rok 2011 bylo Městskému úřadu v Ostrově doručeno celkem 12 stížností, z toho 3 stížnosti byly kvalifikované jako 
důvodné, 2 stížnosti byly vyhodnoceny jako částečně důvodné, 7 stížnostní bylo kvalifikováno jako nedůvodné.  

 
Školství a příspěvkové organizace 
Město jako zřizovatel příspěvkových organizací poskytlo roční příspěvky ve výši: 
mateřským školám v Ostrově                                                                          4.139 663 Kč 
základním školám v Ostrově                                                                                                9.254 787 Kč 
Základní umělecké škole Ostrov                                                                                 626.000 Kč 
Městskému domu dětí a mládeže Ostrov                                                                                 4.295 858 Kč 
Domu kultury Ostrov                                                                                       7.334 342 Kč 
Městské knihovně Ostrov                                                                          5.518 000 Kč 

Celkem                               31.168 650 Kč 
V roce 2011 byly vyúčtovány náklady okolním obcím v celkové výši 998.046 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 12.063 Kč za slevy z úhrady za poskytování předškolního 
vzdělávání, základním školám za slevu z úhrady poplatku za školní družinu 2.100 Kč. Náklad na zajištění školního 
stravování v základních školách v roce 2011 činil 1 396 962 Kč.  
Odbor zprostředkoval poradu účetních k novinkám v legislativě, pět setkání s řediteli a pracovníky příspěvkových 
organizací města, z toho dvě porady pro ředitele škol a školských zařízení z celé spádové oblasti k předání informací ze 
školského odboru pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje.         
                                                                                                                                                             
Oblast požární ochrany 
Město Ostrov v roce 2011 zabezpečovalo požární ochranu ve spolupráci s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů 
Ostrov. Jednotka prováděla jak zásahovou činnost, tak i preventivní činnost a také výchovnou činnost u dětí a mládeže. 
V průběhu celého roku město zabezpečovalo akceschopnost jednotky, odbornou přípravu členů jednotky, materiální a 
finanční potřeby jednotky, péči o členy jednotky, poskytovalo náhradu ušlého výdělku členům jednotky, zabezpečovalo 
údržbu objektů požární ochrany, zdroje vody pro hašení požárů, ohlašovnu požárů a další místa odkud lze hlásit požár.  
Na základě změny organizace zabezpečení požární ochrany v Karlovarském kraji byla provedena novelizace obecně 
závazné vyhlášky – Požárního řádu města Ostrov. V novelizované vyhlášce došlo k úpravě způsobu nepřetržitého 
zabezpečení požární ochrany,  umístění ohlašovny požárů a dalších míst k hlášení požárů, způsobu vyhlášení požárního 
poplachu na území města a nově byl zařazen seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany předurčených požárním 
poplachovým plánem Karlovarského kraje. Aktualizována byla také obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví 
závazné podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. Zde šlo především o 
zřetelné stanovení povinností všem zúčastněným osobám.  Na základě předurčení zabezpečovala naše jednotka podle 
požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné a likvidační práce  při živelných pohromách a jiných 
mimořádných událostech mimo svůj územní obvod. Jednotka v roce 2011 zasahovala u 183 událostí, které může blíže 
specifikovat na 73 požárů, 36 dopravních nehod, 39 technických zásahů, 16 úniků látek, 14 planých poplachů, 1 
prověřovací cvičení a 4 záchrany osob.  
 
Oblast krizového řízení a ochrany obyvatelstva                                                                                                                                     
Činnost pracoviště krizového řízení byla zaměřena na aktuální úkoly a cíle na rok 2011. Pracoviště organizovalo 
součinnost s právnickými subjekty na území obce s rozšířenou působností k zajištění úkolů vyplívajících z krizového 
plánu se zaměřením na součinnost  Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s vlastníky a provozovateli na 
regionální úrovni. Proběhla aktualizace dokumentace Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností v souladu 
s nařízením vlády č. 462/2000 Sb., a byla zabezpečena činnost tohoto orgánu krizového řízení podle schváleného plánu 
práce. Činnost krizového štábu obce s rozšířenou působností byla prohloubena cvičením, které bylo zaměřeno na 
využití informačního systému ARGIS. V oblasti integrovaného záchranného systému zabezpečovalo pracoviště sběr 
údajů a informací potřebných pro aktualizaci Havarijního plánu kraje. Aktivně byla prováděna revize a aktualizace 
vedení databáze subjektů a objektů kritické infrastruktury ve správním území Obce s rozšířenou působností Ostrov. 
Kompletně byla prověřena potřeba zajištění nezbytných dodávek pro obec s rozšířenou působností v krizových stavech 
v informačním systému ARGIS. Provedl se výběr vhodných dodavatelů nezbytných dodávek na území obce 
s rozšířenou působností a byl podán návrh Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na oslovení vybraných 
dodavatelů.  Pro jednotlivá možná rizika a ohrožení vzniku mimořádných událostí jsou zpracována opatření a pracovní 
postupy konkrétních činností.    
 
Informatika  
V průběhu roku bylo nahrazeno 11 zastaralých PC, 6 notebooků, 9 tiskáren a 1 fax. Celkem bylo přeinstalováno 53 
stanic. Dále byl zakoupen frankovač pro podatelnu odboru dopravně správního. Rovněž bylo dokoupeno 31 licencí 
Office 2010 jako náhrada za již nevyhovující Office XP. Pro účely jednání byla zasedací místnost pokryta 
zabezpečeným bezdrátovým připojením do lokální sítě. V 1. patře hlavní budovy městského úřadu byla původní, již 
nefunkční UPS (zdroj nepřerušitelného napájení elektrickou energií) z r. 1999, nahrazena novou s vyšší kapacitou 
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(6kVA). Prostřednictvím elektronického portálu byl vybrán nový poskytovatel telefonních hlasových služeb. Pro 
zlepšení kvality internetového provozu bylo původní kabelové připojení nahrazeno optickým kabelem. Na úseku GIS 
grafického informačního systému bylo od investorů přijato cca 15 nových zaměření skutečné situace, které byly 
zapracovány do digitální technické mapy města Ostrov. Katastrální mapa byla pravidelně jednou za 3 měsíce 
aktualizována na základě dat z katastrálního úřadu. Na elektronickou úřední desku bylo vyvěšeno 709 dokumentů. Na 
internetových stránkách města Ostrova byl umístěn odkaz pro registraci zájemců o veřejné zakázky vyhlašované 
městem Ostrov. 
 
Spisová služba 
V roce 2011 došlo 48.313 různých podání. Do datové schránky došlo 20.169 podání. Za rok 2011 bylo vyvěšeno na 
hlavní úřední desce města a elektronické úřední desce celkem 709 položek.  

   
Archivace 
Během roku 2011 byla provedena rozsáhlá skartace dokumentů všech odborů na základě povolení Státního oblastního 
archivu v Karlových Varech. V archivu majetku města byla provedena doplňující archivace projektů.  

              
Ztráty a nálezy 
Do evidence ztrát a nálezů bylo předáno v roce 2011 na Městský úřad Ostrov 53 nalezených věcí. 

             
Příspěvky z rozpočtu města a dotace 
V roce 2011 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 2011 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 a 100.000 
Kč X-teamu Ba No, pořadateli mistrovství ČR X-terra v kategorii děti a 150.000 Kč společnosti Müller Production, 
pořadateli Mistrovství ČR v triatlonovém závodu Xterra. Z rozpočtu města, z položky Navázání přeshraničních 
kontaktů v rámci rozvojových projektů, bylo celkem rozděleno 30.000 Kč. Částka 9.960 Kč byla přidělena 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 3.900 Kč na dopravu pěveckého sboru ORBIS PICTUS do 
Schwarzenbergu (SRN). Město Ostrov v roce 2011 finančně podpořilo tyto kulturní, společenské a sportovní aktivity: 
Festival Mitte Europa 50.000 Kč, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 300.000 Kč, Michaelskou pouť 
120.000 Kč, Setkání starousedlíků 15.000 Kč, výstavu betlémů 20.000 Kč, Klášterní slavnosti 80.000 Kč a divadelní 
přehlídku Ostrovské soukání 250. 000 Kč. 

                                                       
Nákup uměleckých předmětů 
V roce 2011 bylo použito 20.000 Kč na nákup historického porcelánu z produkce bývalé ostrovské porcelánky Pfeiffer 
& Löwenstein. Byla zakoupena porcelánová plastika Sedící dívka a kompletní kávový soubor PULS značky Lydie. Na 
základě přidělení dotace z Ministerstva kultury město vynaložilo 15.000 Kč na obnovu movité kulturní památky 
praporu Střeleckého spolku z roku 1912. 

                                          
Intenzifikace partnerských kontaktů s městem Rastatt a Wunsiedel 
V roce 2011 bylo hlavní událostí výročí 20. let podpisu partnerské smlouvy s Rastattem. Oslavy proběhly ve dnech 21. 
až 26. července, kterých se účastnili kromě vedení města také zástupci Spolku přátel města Ostrova, kteří připravili 
výstavu o proměnách našeho města a prohlubování partnerství s Rastattem. Oslavy v našem městě proběhly ve dnech 
23. až 29. září 2011. V rámci oslav byl v nově zrekonstruovaném Paláci princů podepsán pamětní list.  
 
 

Odbor obecní živnostenský úřad Ostrov 
Počet pracovníků: 6 
Odbor 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 7 000 (z toho fyzických osob 5 636, 
právnických osob 486, právnických zahraničních 2 a fyzických zahraničních 876), což představuje 9 370 platných živnostenských 
oprávnění (z toho 284 živností koncesovaných, 2 762 řemeslných, 604 vázaných, 5 720 volných). 
V roce 2011 bylo zdejším živnostenským úřadem vybráno na správních poplatcích 390.140,- Kč, na základě kterých bylo vydáno 
např.: 1 359 výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkazů živnostenského oprávnění, 1 106 vyrozumění o přerušení a pokračování 
provozování živnosti,  640 vyrozumění o provedení zápisu provozoven do živnostenského rejstříku, 446 vyrozumění o přidělení 
identifika čních čísel provozoven, 2 480 avíz o změnách údajů osob, 89 výpisů ze živnostenského rejstříku pro správní orgány a 
další a 45 výpisů z veřejných systémů ve výši 4.500,- Kč.  Celkem bylo za rok 2011 odborem vydáno 7 943 dokumentů. 
Činnost odboru byla taktéž zaměřena na kontrolní činnost, včetně kontrol stánkového prodeje. V roce 2011 bylo provedeno 141 
kontrol v terénu. Celkově bylo uloženo 83 blokových pokut v celkové výši 50.700,- Kč. Dále byly zpracovány dotazy 
k podnikatelské činnosti z webu. Součinnost byla s jinými obecními živnostenskými úřady, taktéž  s Ministerstvem vnitra, odborem 
migrační a azylové politiky Karlovy Vary, Celním úřadem Karlovy Vary.  
Správních řízení bylo v roce 2011 vedeno celkem 50, z toho sankčně zrušeno 32 živnostenských oprávnění a 6 správních řízení 
s uložením pokut v celkové výši 43.000,- Kč.  
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Odbor dopravně – správní 
Počet pracovníků: 18 
Evidence obyvatel 
Během roku 2011 se přihlásilo k trvalému pobytu 281 nových obyvatel našeho města. V rámci Ostrova změnilo adresu 
trvalého pobytu 557 občanů. Odstěhovalo se 332 obyvatel. Narodilo se 152 dětí, zemřelo 167 spoluobčanů. Uzavřeno 
sňatků 91 a rozvodů bylo evidováno 65. Vlastníkům bytů bylo zasláno 149 hlášení ve věci změn počtu přihlášených 
osob a zároveň bylo vydáno 500 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 30 tis. Kč. 
 
Matriky  
Na úseku matrik bylo zapsáno 755 dětí, 93 sňatků a 242 úmrtí. Dále pak bylo vystaveno 48 dokladů pro použití 
v cizině, 11 žádostí o zápis do zvl. matriky Brno, vedeno 19 správních řízení ve věci změny jména a příjmení, bylo 
vedeno 22 právních řízení ve věci uzavření manželství mimo obřadní síň. Dále bylo vydáno 357 žádostí o osvědčení 
státního občanství ve věcech cestovních dokladů a občanských průkazů. U 43 případů bylo určováno otcovství k dosud 
nenarozeným dětem, bylo provedeno celkem 249 dodatečných zápisů do matričních knih a bylo odesláno 941 
statistických hlášení. Státobčanské sliby byly 4. Bylo celkem provedeno 207 vidimací a 377 legalizací. Byly provedeny 
kontroly zákonnosti u matričních úřadů v Jáchymově, Hroznětíně a Perninku.  
 
Cestovní doklady  
Za rok 2011 bylo přijato více jak 1457 žádostí o vydání cestovního pasu, z toho 1383 žádostí o vydání CP se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, tzv. E-pasů a 74 žádostí o CP bez strojově čitelných údajů. Na 
pokutách bylo vybráno celkem 12 tis. korun a na správních poplatcích vybráno celkem 631 tis. korun.                   
                                
Občanské průkazy 
Na tomto úseku bylo přijato celkem 3355 žádostí o občanský průkaz a vydáno celkem 3477 OP včetně kontrol v CRO. 
Bylo evidováno 513 ztrát průkazů, vyřízeno bylo 369 žádostí ze strany věznic.  Na pokutách bylo odevzdáno celkem 
145 tis. Kč a na správních poplatcích 56 tis. korun                        
 
Řidičské průkazy 
Za sledované období bylo vydáno celkem 1176 nových ŘP. Potvrzení ztrát bylo vydáno celkem 165. Bylo vydáno 70 
profesních průkazů, cca 1000 výpisů z evidenčních karet pro orgány činné v tr. řízení, zrušeno bylo 1051 řp. 
Vyhotoveno 707 evidenčních karet řidiče a vyřazeno jich bylo 622. 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 2011 bylo zaevidováno celkem 890 nových motorových vozidel. Změn ve věci registračních míst bylo 
provedeno celkem 819 odhlášeno mimo registrační místo bylo 1462 vozidel. Vyřazeno z provozu bylo 612 vozidel Na 
1626 úkonů v souvislosti změny majitele vozidla. Celkem bylo provedeno na daném úseku 6988 úkonů. Na správních 
poplatcích vybráno 4.228 mil. Kč.   
 
Zkušební komisař, autoškola 
Za období roku 2011 provedeno celkem 466 zkoušek u nových žadatelů o řidičské oprávnění a dalších 275 zkoušek u 
nových žadatelů, kteří opakovaně neuspěli z testů pravidel silničního provozu, či povinných závěrečných jízd. Na 
správních poplatcích vybráno celkem 391 tis. Kč. V roce 2011 bylo evidováno celkem 10 činných autoškol. Bylo 
vydáno 9 rozhodnutí ve věci změn registrací autoškol.         
    
Silniční správní úřad, taxislužba, SME, MHD 
V průběhu roku 2011 bylo na základě žádostí vyhotoveno celkem 160 rozhodnutí, týkající se povolení zvláštního 
užívání, sjezdů a částečných či úplných uzavírek komunikací II., III. tříd a místních komunikací. V Ostrově bylo 
povoleno 19 nových vyhrazených parkovacích míst pro držitele průkazů ZTP nebo ZTPP. Další počet 80 případů se 
týkalo stanovení dopravního značení a to jak místního tak přechodného dle platných norem a technických předpisů na 
celém správním území. Ve správním území bylo vydáno 47 stanovisek a vyjádření a stanovisek k územním či 
stavebním řízením, týkajících se komunikací.  Na správních poplatcích odvedeno celkem 36 tis. Kč. V roce 2011 
proběhlo výběrové řízení na dodavatele služby na provozovatele hromadné přepravy osob. Vítězem byla vyhlášena fa. 
Ligneta Regionalbus s.r.o. Ve dvou případech byla vydána licence k provozování MHD, vydáno bylo jedno osvědčení a 
proběhlo schvalování jízdních řádů. 
 
Dopravní přestupky 
Na sledovaném úseku bylo v roce 2011 zaevidováno 454 přestupků v dopravě. Z roku 2010 evidováno a převedeno do 
sledovaného období roku 2011 dalších 52 přestupků. Za sledované období roku 2011 bylo projednáno 453 přestupků, 
z toho 69 dopravních nehod, 51 přestupků v rámci řízení vozidel pod vlivem alkoholu, 185 přestupků na úseku 
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odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla a ostatních přestupků na úseku dopravy bylo 161. Celkem uloženo 
67 zákazů činnosti řízení motorových vozidel. Na správních poplatcích a pokutách odevzdáno bezmála 1.398 mil. Kč. 
 
Veřejný pořádek 
V roce 2011 bylo oznámeno 266 přestupků včetně obcí Vojkovice a Hájek, Stráž nad Ohří, Horní Blatná a Krásný Les, 
se kterými má město Ostrov uzavřenu veřejnoprávní smlouvu o výkonu přestupkové komise. Tato komise projednávala 
přestupky na svých 22 jednáních. Celkem byly uloženy sankce ve výši více téměř 71 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 1152 sdělení o občanech. 
 
Nové volby do zastupitelstva v obcích Vojkovice a Horní Blatná 
V roce 2011 odbor dopravně správní organizačně zajišťoval nové volby do zastupitelstev obcí ve Vojkovicích a Hodní 
Blatné. Při těchto volbách byl odbor registračním úřadem pro uvedené obce  a zajišťoval i metodickou pomoc a 
následnou kontrolu průběhu voleb a sčítání hlasů ve volebních místnostech.  
 
Bodový systém 
Za rok 2011 bylo uděleno 4929 trestných bodů za 2094 přestupků zařazených do bodového hodnocení. 
 49 osob dosáhlo 12 trestných bodů, což je hranice pro odnětí ŘO. Odečtení 4 trestných bodů bylo provedeno celkem u 
1603 řidičů. Odečet všech 12 trestných bodů byl u 23 řidičů. Celkem bylo vydáno 64 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 zaevidováno celkem 1527 osob, odstěhovalo se 744 osob, ukončilo trvalý pobyt 
celkem 17 lidí, 264 narozených dětí, 275 úmrtí. Manželství uzavřelo 258 párů a rozvedlo se 122 párů. Na pokladně 
odboru bylo vyhotoveno celkem 15150 příjmových dokladů se správními poplatky a pokutami. Celkem bylo vybráno 
7 665 360,-Kč. 
 
Czech Point 
V roce 2011 bylo vydáno celkem 1282 výpisů a to 428 výpisů z katastrů nemovitostí, 609 výpisů z rejstříku trestů, 196 
výpisů z obchodního rejstříku, 49 výpisy z živnostenského rejstříku. Bylo provedeno 3606 vidimací a 2456 legalizací. 
Na správních poplatcích bylo za sledované období roku 2011 vybráno 113 tis. Kč.  
 
Na odboru dopravně správním bylo za rok 2011 evidováno a zapracováno celkem 14965 čísel jednacích spisů, odesláno 
k poštovní přepravě 8.435 doporučených psaní a 646 obyčejných dopisů.  
 
 
 

Odbor majetku města 
Počet pracovníků: 7 
Na odboru MM pracovalo v průběhu roku 2011 celkem 7 zaměstnanců včetně vedoucího odboru. Odbor zajišťoval na 
majetkoprávním úseku prodeje, pronájmy, výpůjčky a věcná břemena nemovitého majetku, zábory veřejného 
prostranství, centrální evidenci veškerého majetku města, vč. pojištění majetku. Odbor vypracoval celkem 182 
majetkových smluv. V rámci přenesené působnosti prováděl odbor státní památkovou péči ve správním území obce 
s rozšířenou působností a poskytoval příspěvky na podporu rozvoje bydlení.  
 
Privatizace bytového fondu 
V roce 2011 v rámci dobíhající privatizace bytového fondu nebyl prodán žádný byt. Rozhodnutím Hasičského 
záchranného sboru Karlovarského kraje byly vyřazeny z evidence krytového fondu HZS KK 2 bývalé kryty CO, a tím 
byly uvolněny do prodeje. Neprodané zůstaly pouze 2 byty obsazené platícími nájemníky bez možnosti odkoupení a 1 
nebytový prostor (šatník Charity). 
Z celkového počtu 149 zástavních smluv nebyla doplacena kupní cena pouze u 1 bytu, kde probíhá žaloba na exekuci 
prodejem nemovitosti z důvodu nesplácení kupní ceny. 

 
Evidence majetku města 
V rámci centrální evidence veškerého majetku města byly v průběhu roku 2011 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 
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• 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 
• majetek ve výpůjčce (z KÚKK) - program partnerství pro budoucnost – movitý majetek nám byl bezúplatně 

předán a zařazen do příslušné databáze 
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: 
• u projektu „Historický Ostrov I“ skončila udržitelnost projektu., kdy byl příjemce dotace povinen po dobu pěti 

let ode dne vydání Rozhodnutí zajistit udržitelnost projektu; s veškerým majetkem získaným z dotace nakládat 
s péčí řádného hospodáře a nesměl tento majetek bez předchozího písemného souhlasu MMR převést na jinou 
osobu. 
Z tohoto důvodu byl movitý majetek předán do správy příspěvkovým organizacím (DK Ostrov a MDDM). 
Nemovitý majetek byl zařazen do příslušných databází 

• 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 dalších projektů, např. Lesopark Borecké rybníky, Stříbrná stezka - Ostrovské rondo, projekt eGON 
centrum Ostrov, aj. 

Nemovitý majetek je automaticky kontrolován s evidencí v katastru nemovitostí. 
Centrálně evidovány jsou rovněž veškeré rozpracované investice (rozestavěné stavby) položkově dle jednotlivých 
faktur. 
 
Programy finanční podpory občanům města 
V rámci programu podpory bytové výstavby bylo uzavřeno 13 smluv a poskytnuto 1,950.000,- Kč jako nevratné 
finanční prostředky na podporu výstavby pro bydlení.  
Celkem od začátku programu bylo porušeno 8 smluv, z toho 5 bylo vráceno v hotovosti, ze zbývajících tří smluv se 
jedna splácí, jedna je zajištěna exekucí a jedna je zajištěna platebním rozkazem.  
Od zahájení programu na podporu bydlení tj. od roku 1998 do roku 2011 vzniklo 53 bytových jednotek a 130 rodinných 
domů.  
Na rekonstrukci topení v souvislosti s přechodem na ekologická paliva nebyla podána žádná žádost. 
Na půjčku pro občany na opravy a modernizaci bytových domů v roce 2011 byly uzavřeny 3 smlouvy a celkem 
poskytnuto 539.355,-Kč. Dále v rámci tohoto programu byly poskytnuty na pořízení projektové dokumentace 3 
příspěvky celkem ve výši 150 tis.Kč. 
Veškeré finanční prostředky na tyto programy byly poskytnuty z rozpočtu města.  
 
Prodeje a pronájmy pozemků 
V průběhu roku 2011 bylo realizováno 19 kupních smluv (z toho 2 smlouvy se týkaly nákupu garáží),  
1 smlouva směnná, 2 dodatky kupních smluv a 3 smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Dále bylo uzavřeno 22 smluv o 
zřízení věcného břemene, z toho 11 smluv byly smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Příjem z 
prodeje pozemků v majetku města byl v roce 2011 celkem 556 tisíc Kč, za nákup pozemků do majetku města bylo 
zaplaceno celkem 7 tis. Kč. Za výkup garáží v území RP Jáchymovská ulice – vlečka a Lidická ulice bylo uhrazeno 
celkem 228 tisíc Kč. Příjem města za prodej ostatních nemovitostí (stavebních objektů a pozemků mimo „Zásady“) činil 
v roce 2011 celkem 7,430 tisíc. Kč. Úroky z prodeje půdních vestaveb činily 198 tisíc Kč, finanční náhrady za zřízení 
věcných břemen pak 417 tisíc Kč..   
Během roku bylo také pro účely stavebního řízení uzavřeno 31 smluv o právu k provedení stavby.  
V roce 2011 bylo uzavřeno 17 nových nájemních smluv nebo jejich dodatků na pronájem pozemků a 5 na pronájem 
pozemků pod garážemi.  Během roku bylo ukončeno 5 nájemních smluv. 
Příjem z pronájmu pozemků Českému zahrádkářskému svazu činil 556 tis. Kč, z pronájmu pozemků v honitbách 30 tis. 
Kč, z pronájmu ostatních pozemků pak 1,284 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 majetku města je v současné době evidováno 119 nájemních smluv a 
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33 výpůjčních smluv na nebytové prostory. Dvě třetiny nebytových prostor mají ve správě realitní kanceláře REBA a 
IKON. Příjem z nájemného za pronájem nebytových prostor za rok 2011 byl 3.124.000,- Kč. 
Ač jsou současní nájemci nebytových prostor v majetku Města Ostrov již po dobu tří 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), od začátku roku 2011 začíná přibývat žádostí o výpověď, přechodu nájmu na základě prodeje 
podniku, snižování nájemného a snižování výměr z pronájmu nebytových prostor.  
Celková výše ušlého nájemného v neobsazených prostorech Města Ostrov od 1.1.2010 do 31.12.2010 činila cca 
500.000,-Kč. 
 
Zvláštní užívání veřejného prostranství 
Odborem bylo vydáno celkem 140 souhlasů se zvláštním užíváním veřejného prostranství, příjem z místních poplatků 
činil 208 000,- Kč, příjem za pronájem tržních míst na tržišti „U Lékárny“ činil  66.000,- Kč. 
 
Péče o kulturní památky 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním 
obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice. Odbor majetku města, zajišťující 
památkovou péči v  daném správním obvodu, spolupracuje ve věcech spojených s ochranou a obnovou kulturních 
památek s Ministerstvem kultury ČR, Národním památkovým ústavem v  Lokti, s Krajským úřadem Karlovarského 
kraje. Dohlíží na čerpání dotací na obnovu kulturních památek. 
Ve správním obvodu pověřené obce Ostrov je v roce 2011 evidováno 1 nemovitá národní kulturní památka a 123 
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 2011 byly MK 
ČR za nemovité kulturní památky prohlášeny další 3 objekty – Sýpka se st.p.č.112 v obci Horní Hrad, Areál vodního 
mlýna čp. 9 v obci Horní Hrad a dům čp. 127 v Jáchymově. 
Ve věci státní památkové péče v  přenesené působnosti v  celém správním území obce bylo v roce 2011 vydáno 77 
závazných stanovisek, z toho 29 k obnově nemovitých kulturních památek a 48 o 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. § 35, 39 uděleny 2 pokuty. Je třeba konstatovat, že Město Ostrov 
vynaložilo nemalé finanční prostředky na údržbu a rekonstrukci památkově chráněných objektů, v tomto roce byla 
úspěšně dokončena rekonstrukce Paláce Princů na městskou knihovnu a rovněž byla zahájena modernizace Domu 
kultury. 
  

Ekonomicko-administrativní činnost 
V souvislosti s řešením výše uvedených činností bylo odborem předloženo 182 návrhů k projednání v radě města a 40 
návrhů k projednání v městském zastupitelstvu. Současně byla řešena korespondence odboru, kdy bylo založeno celkem 
2 882 dokumentů ve spisové službě a provedeno 1 457 vypravení do konce roku. Odbor zajišťoval náležitosti týkající se 
pojištění veškerého majetku města, kdy byly na základě nově pořízeného majetku uzavřeny nové dodatky ke stávající 
pojistné smlouvě na živelné pojištění veškerého nemovitého majetku města, dodatek o pojištění majetku proti odcizení 
věci krádeží, vloupáním, nebo loupeží, byly uzavřeny nové dodatky ke smlouvě na připojištění elektronických zařízení, 
byl pojištěn majetek města dle dotačních projektů, zároveň průběžně probíhá vyřizování veškerých pojistných událostí 
způsobených na majetku. Pojistné plnění při odškodňování úrazů občanů činilo 1 000,- Kč.  
Odbor majetku města v roce 2011 připravil při nakládání s nemovitým majetkem Města Ostrov 162 návrhů pro jednání 
Komise majetku města. 

 
Odbor životního prostředí 

Počet pracovníků:8 
Odbor životního prostředí řeší v oblasti složek životního prostředí veškerou agendu a úkoly státní správy v rámci 
rozšířené působnosti města Ostrov. Působnost zahrnuje území celkem 14ti měst a obcí, a to Abertamy, Boží Dar, Horní 
Blatná, Hájek, Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Stráž nad Ohří, Velichov a 
Vojkovice nad Ohří.   
 
Rostlinolékařská péče  
Mimo to odbor zajišťoval úkoly a potřeby obce v samostatné působnosti, a to v oblasti správy městských lesů, 
deratizace a dalších úkolů podle pokynů vedení obce. 

 
Vodní hospodářství 
Za kalendářní rok 2011 bylo na tomto úseku vydáno celkem 203 rozhodnutí a 893 dalších písemností. Bylo vybráno 
50.400,- Kč za správní poplatky,  byly  uloženy pokuty ve výši cca 11.720,- Kč. 
 
Ochrana přírody a krajiny  
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Celkem byla provedena údržba jedenácti významných lokalit a ošetřeno 5 památných stromů z prostředků MŽP s 
přispěním z prostředků z rozpočtu města v úhrnné hodnotě více než 354 tis. Kč.  
Za kalendářní rok 2011 bylo na tomto úseku vydáno celkem 9 rozhodnutí a 22 závazných stanovisek a bylo vyřízeno 
dalších 419 písemností. Byla  uložena pokuta ve výši 1.000,- Kč. Mimo to bylo na úseku ochrany přírody a krajiny 
vydáno 82 rozhodnutí o povolení kácení nelesní zeleně včetně určení náhradní výsadby na území města Ostrov, za 
nepovolené kácení byla uložena pokuta ve výši 500,- Kč. 

 
Samospráva městských lesů 
Celkové těžby v r. 2011 byly 1771 m3 dříví, z toho byly těžby nahodilé 357 m3 (20 %) a 1414  m3 těžby úmyslné. Bylo 
zalesněno 3,44 ha holin po těžbě, provedeno 0,77 ha probírek a prořezávek, proti zvěři (okusu a loupání) a buřeni bylo 
ošetřeno 76,9 ha lesa. Byly prováděny nadále postupně nezbytné opravy lesních cest tak, aby byl zajištěn přístup 
zejména ke kalamitním a těžebním plochám ve výši 219 tis. Kč. Hospodaření v městských lesích na celkové výměře 
233 ha vykazuje zisk.  
Za kalendářní rok 2011 bylo na tomto úseku vyřízeno celkem 13 písemností.  

 
Státní správa lesů 
Podle zákona 289/1995 Sb., lesní zákon. Za kalendářní rok 2011 bylo na tomto úseku vydáno celkem 35 rozhodnutí, 17 
závazných stanovisek a bylo vyřízeno dalších 126 písemností. Byly uloženy 2 pokuty v celkové výši 2.500,- Kč. 
 
Státní správa myslivosti 
V oblasti státní správy myslivosti aplikuje do praxe zákon 449/2001 Sb.,o myslivosti. Za kalendářní rok 2011 bylo na 
tomto úseku vydáno celkem 25 rozhodnutí, 271 loveckých lístků a bylo vyřízeno dalších 196 písemností.  
 
Odpadové hospodářství 
V rámci státní správy na úseku odpadového hospodářství za kalendářní rok 2011 bylo na tomto úseku vydáno celkem 
20 rozhodnutí a bylo  vyřízeno dalších 393 písemností. 
 
Ochrana ovzduší 
V oblasti ochrany ovzduší  za kalendářní rok 2011 bylo na tomto úseku vydáno celkem 28 rozhodnutí a bylo vyřízeno 
dalších 204 písemností. 

 
Ochrana ZPF, včelařství, rybářství, týrání zvířat, rostlinolékařská péče 
V r. 2011 bylo vydáno celkem 40 souhlasů (rozhodnutí) o odnětí půdy ze ZPF a s vedením tras liniových staveb, dále 
11 rozhodnutí o placení odvodů za odňatou zemědělskou půdu, a další agenda související s ochranou ZPF.  
Na úseku rybářství bylo vydáno 128 rybářských lístků. 
V rámci ochrany zvířat bylo řešeno 15  písemností k případům ve spolupráci s Krajskou veterinární správou Karlovy 
Vary a Magistrátem Města Karlovy Vary, ve spolupráci s obč. sdružením Macík byl prováděn odchyt a kastrace 
zdivočelých koček, zajišťováno ošetření poraněných volně žijících zvířat. Byla řešena problematika ochrany 
obojživelníků v době tahu na rizikových silničních úsecích. Na úseku rostlinolékařské péče byly řešeny 4 písemnosti ve 
věci výskytu karanténních škodlivých organizmů. 
Celkem bylo na všech v této kapitole na uvedených úsecích za rok 2011 vyřízeno dalších 345 písemností.  
V r. 2011 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. Dále bylo vybráno 1.400,- Kč za správní poplatky, poplatky za odnětí půdy ze ZPF činily 151.376,- 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. 2011 bylo výjezdem řešeno 6 havárií na úseku životního prostředí. 

 
Odbor finanční 

Počet pracovníků: 10  
Finanční účtárna  
Počet proplacených faktur   4.517 
 
Pokladna  
počet příjmových dokladů    3.853  
počet výdajových dokladů    3.242 
 
Prodeje bytů a půdních vestaveb 
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Sledovány splátky u 10 půdních vestaveb. 
 
Účetnictví realitních kanceláří spravujících městský bytový fond  
                           schválený rozpočet      upravený rozpočet            skutečnost    (v tis. Kč) 
Příjmy                      55.394                            55.634                         45.949 
Výdaje                     46.827                             47.841                        42.052 
 
Dluhy na nájemném za užívání bytů 
K 1.1.2011       8.122 tis. Kč 
k 31.12.2011    9.071 tis. Kč 
Během roku dluhy vzrostly o 949 tis. Kč 
 
Úsek daní a poplatků  
Povolování provozu výherních hracích přístrojů - během roku vydáno 52 rozhodnutí na povolení provozování 202 
výherních hracích přístrojů.  
K 31.12.2011 bylo ve městě povoleno 58 hracích přístrojů. Příjmy do rozpočtu města z výnosu poplatků za výherní 
hrací přístroje v roce 2011 činily 3.336 tis. Kč. 
Pohledávky města (mimo pohledávek z nájemného za byty) k 1.1.2011 činily 7.296 tis. Kč, k 31.12.2011 činily 7.504 
tis. Kč. Na nárůstu pohledávek o 208 tis. Kč se nejvíce podílely pokuty ukládané odborem dopravně správním, 
městskou policií.  
  
Rozpočet města  
Pro rok 2011 byl schválen rozpočet města s příjmy včetně financování z fondů města ve výši 441.672 tis. Kč a výdaji ve 
výši 441.672 tis. Kč.  
Rozpočtová opatření a přesuny v průběhu roku 2011 
Zpracováno 155 návrhů na rozpočtová opatření a 71 návrhů na přesuny v rozpisu rozpočtu. 
Upravený rozpočet města na rok 2011 byl  vyrovnaný s příjmy i výdaji  ve výši  502.648  tis. Kč.  
Plnění rozpočtu v roce 2011 činilo na příjmech  486.276 tis. Kč a na výdajích 443.444 tis. Kč.   
 
Návrh rozpočtu na rok 2012  
Návrh rozpočtu na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem města v lednu 2012. Celkové příjmy včetně převodů 
finančních prostředků z jednotlivých fondů města do rozpočtu činí 359.895 tis. Kč a celkové výdaje činí  359.895 tis. 
Kč.  
 
Rozpočtový výhled města na léta 2013 a 2014 byl schválen zastupitelstvem města na zasedání v lednu 2012. 
 
Rozpočet regionálního školství  
Celkový rozpočet přímých výdajů pro 22 škol a školských zařízení v regionu v roce 2011 činil 118.618 tis. Kč.      
 
 
 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Počet pracovníků: 18 
Úsek sociální péče 
Agendu příspěvku na péči vykonávaly 3 pracovnice. K 1. 1. 2011 bylo evidováno 787 příjemců příspěvku na péči. 
V roce 2011 bylo přijato 255 nových žádostí, 116 žádostí o zvýšení příspěvku na péči a dále bylo zahájeno 83 řízení o 
příspěvku na péči z vlastního podnětu z důvodu konce platnosti lékařského posudku. Pracovnice provedly celkem 421 
šetření stupně závislosti klienta na péči jiné fyzické osoby, z toho cca. 50 % mimo území města Ostrov. Pracovnice 
provedly 88 kontrol využívání příspěvku na péči.  
V roce 2011 bylo příjemcům příspěvku na péči vyplaceno 10 083 dávek a na výplatu těchto dávek byla poskytnuta 
státní dotace ve výši celkem 55 592 tis. Kč.   
Pracovnice této agendy mají rovněž na starosti úsek zdravotnictví a agendu občanů zbavených způsobilosti k právním 
úkonům.  Město Ostrov je soudem ustanoveno opatrovníkem 7 občanům, kteří jsou zbaveni způsobilosti k právním 
úkonům. Na žádost soudů provedly pracovnice 29 šetření ve věci občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům. 
Dále pracovnice vedly v roce 2011 9 správních řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu u osob, které nemohou 
samy důchod přijímat. 
Agendu dávek pomoci v hmotné nouzi vykonávalo 6 pracovníků. Přijali a zpracovali 495 žádostí o příspěvek na 
živobytí. Příjemcům příspěvku na živobytí bylo vyplaceno celkem 5 898 dávek a na těchto dávkách bylo vyplaceno 19 
048 tis. Kč. Dále pracovníci přijali a zpracovali 181 žádostí o doplatek na bydlení. Příjemcům doplatku na bydlení bylo 
vyplaceno 1 316 dávek a na těchto dávkách bylo vyplaceno celkem 2 401 tis. Kč. Dále bylo podáno 900 žádostí o 
jednorázovou dávku - mimořádnou okamžitou pomoc, 29 žádostí bylo zamítnuto, poskytnuto bylo 861 dávek a na 
těchto dávkách bylo vyplaceno celkem 2 793 tis. Kč.   
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V roce 2011 bylo pracovníky odboru řešeno celkem 8 075 případů. Na dávky pomoci v hmotné nouzi byla poskytnuta 
státní dotace v celkové výši 24 279 tis. Kč. 
Veřejná služba – osoby v hmotné nouzi uzavřely 262 smluv o výkonu veřejné služby. Veřejnou službu vykonávalo 
v roce 2011 171 osob v hmotné nouzi. 
Z rozpočtu města byly v roce 2011 poskytnuty finanční příspěvky na zajištění sociálních a sociálně zdravotních služeb 
pro občany města Ostrov v celkové výši 2 340 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 
Centrum substituční terapie Karlovarského 
kraje 

30 000,- Kč 

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

20 000,- 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 1 389 seniorům. U příležitosti životních jubileí seniorů města Ostrov 
bylo objednáno 333 dárkových balíčků. Balíčky předávala jménem Města Ostrov pracovnice Oblastní charity Ostrov. 
První narozené dítě v katastru města Ostrov v roce 2011 obdrželo finanční dar města, který předal rodičům dítěte 
starosta města spolu s vedoucí odboru. 
 
Úsek sociálně právní ochrany 
Agendu orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) vykonává 5 pracovníků včetně vedoucí odboru, 4 
jako terénní sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí, včetně agendy náhradní rodinné péče. OSPOD je vedeno 
2 209 opatrovnických spisů a 95 spisů, kdy OSPOD zastupovalo jiný úřad. V roce 2011 bylo založeno 171 nových 
opatrovnických spisů. Úsek OSPOD byl v roce 2011 ustanoven v 463 případech opatrovníkem nezletilých dětí pro 
soudní řízení a pracovnice se zúčastnily 509 ústních soudních jednání. 
Pracovnice OSPOD mají ve své intenzivní péči 75 dětí a sledují 38 dětí, u kterých byl nařízen soudní dohled a 38 dětí, 
které jsou svěřeny do péče jiného občana než rodiče.  Celkem bylo vykonáno 1 276 šetření v rodinách a výchovných 
zařízeních a 85 šetření v jiných zařízeních. Pracovnice pravidelně navštěvují 47 dětí, které jsou umístěny v dětských 
domovech, v roce 2011 provedly 214 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 9 dětí a 5 dětí bylo v roce 2011 předáno rozhodnutím odboru do péče 
budoucích osvojitelů a pěstounů. 
Agendu kurátora pro mládež vykonává 1pracovnice, která vede 127 spisů klientů, z nichž má 12 v intenzivní péči, 
nad 5 klienty je nařízen soudní dohled, nad 7 klienty ústavní výchova a 1 klient má nařízenu ochrannou výchovu. 
V roce 2011 bylo 14 trestných činů spácháno dětmi mladšími 15 let a 19 trestných činů mladistvými ve věku od 15 do 
18 let. Přestupků se dopustilo 17 mladistvých. Sociální pracovnice se zúčastnila ve spolupráci s Městskou policií Ostrov 
a Policií ČR 5 kontrolních akcí na požívání alkoholu osobami mladšími 18-ti let. V rámci pracovní pohotovosti bylo 
mimo pracovní dobu provedeno v terénu celkem 11 zásahů. 
Agendu sociálního kurátora zajišťuje 1 pracovník, který ke konci roku 2011 vedl na svém úseku 426 spisů. Ke konci 
roku 2011 vykonávalo trest odnětí svobody ve věznicích 89 osob a 12 jich bylo umístěno ve výkonu vazby. 
V roce 2011 měl kurátor v intenzivní péči 112 klientů, z toho 102 mužů a 11 žen. 61 % klientů tvoří obyvatelé přímo 
žijící na území Ostrova. V roce 2011 bylo v rámci kontinuální práce s pachateli trestné činnosti navštíveno 8 věznic, ve 
kterých jsou klienti umístěni a přímo ve věznici bylo provedeno 34 pohovorů s klienty. Ve Věznici Ostrov provedl 
sociální kurátor 2 besedy před propuštěním pro celkem 45 odsouzených. V roce 2011 bylo z výkonu trestu propuštěno 
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55 osob, z vazby 9 osob a ze zařízení pro výkon ústavní výchovy po dovršení 18-ti let věku 4 klienti. Klientům bylo 
poskytnuto 38 jednorázových dávek k zabezpečení jejich životních potřeb v celkové výši 37 000,- Kč. Se 40 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 2011 bylo vedeno 11 klientů. 
Ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR, středisko Karlovy Vary a organizacemi na území města Ostrov byl za 
rok 2011 zprostředkován výkon trestu obecně prospěšných prací pro 7 klientů, kteří odpracovali 471,5 hodiny. 
Agendu péče o staré a těžce zdravotně postižené občany komplexně zajišťuje 1 pracovnice. V roce 2011 bylo přijato 
345 žádostí o mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany, 446 žádostí o příspěvek na provoz 
motorového vozidla, 123 žádostí o příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, o 
příspěvek na opatření zvláštních pomůcek a příspěvek na úpravu bytu. Přijaty byly 2 žádosti o příspěvek na úhradu za 
užívaní bezbariérového bytu a tento příspěvek byl vyplácen 9 příjemcům. Dále bylo přijato 84 žádostí o příspěvek na 
individuální dopravu.  
V roce 2011 bylo provedeno 44 šetření v rodinách u občanů těžce zdravotně postižených. Bylo vydáno 138 průkazů 
mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany – z toho 36 průkazů ZTP/P, 88 průkazů ZTP a 14 průkazů 
TP. Dále bylo vydáno 95 označení vozidel přepravujících těžce zdravotně postižené občany a 86 parkovacích karet, 
které nahrazují označení vozidel.  
V roce 2011 bylo na dávkách sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany vyplaceno celkem 6 330 tis. Kč, 
z toho 1 763 tis. Kč na příspěvku na provoz motorového vozidla, 1 707 tis. Kč na příspěvku na zakoupení, celkovou 
opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, 2 307 tis. Kč na příspěvku na opatření zvláštních pomůcek, 299 tis. Kč 
na příspěvku na úprav ubytu a příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu a 254 tis. Kč na příspěvku na 
individuální dopravu.  
   
Bytová agenda 
Bytovou agendu zajišťuje 1 pracovnice.  
V roce 2011 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 v měsíci březnu 
vyhlášen příjem žádostí na doplnění pořadníku na byty 1+kk a 1+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. 
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 přidělení a prodloužení ubytování na městské ubytovně 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 400 čísel jednacích. 
V roce 2011 bylo přiděleno 86 bytů, z toho 25 bytů mimořádně, 4 byty jako bytová náhrada po vystěhování z jiného 
bytu, 2 byty dle pořadníku na přidělování bytů v obytném souboru Klášter Ostrov, 11 bytů v Domě s pečovatelskou 
službou na Hlavní tř. v Ostrově, 36 bytů dle pořadníku na přidělování bytů se stanoveným nejvyšším nájemným, které 
je v místě a čase obvyklé, 6 bytů dle pořadníku na byty na čp. 618, 615 a 616 v Ostrově. V roce 2011 byl přidělen 1 byt 
zvláštního určení. Velikosti přidělených bytů: 1+0  25 bytů;  1+kk 15 bytů; 1+1 21 byty;  2+0 4 byty;   2+1 20 bytů;   
3+1  1 byt 
V roce 2011 bylo zamítnuto 82 žádostí o mimořádné přidělení bytu.  
V roce 2011 došlo k 9 přechodům nájmu bytu, z toho 2 dle § 705 OZ, 2 dle § 707  OZ a 5 dle § 708 OZ.  
Proběhlo 9 směn bytů. Byl vydán souhlas se 7 podnájmy, z toho 6 na dobu 12 měsíců, 1 x na 6 měsíců. 1 žádost o 
podnájem byla zamítnuta. 
V souvislosti s řešením výše uvedené agendy bylo odborem předloženo 15 návrhů a 10 informací k projednání v Radě 
města Ostrov. Proběhlo 10 jednání bytové komise. 
V roce 2011 byla odborem SVZ vyřízena korespondence o celkovém počtu 5 667 čísel jednacích. 
 
                                       

Odbor výstavby 
Počet pracovníků: 7 
V průběhu roku 2011 pracoval odbor výstavby ve složení pěti referentů, administrativní pracovnice a vedoucího 
odboru. Obsazení odboru pracovníky bylo stabilizované žádný z referentů neodešel a žádný ani nepřibyl. 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 (134 km2 a 20 688 obyvatel). 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 (348 km2 a 
29 330 obyvatel). Odbor také vykonává činnost vyvlastňovacího úřadu. Odboru přísluší i vyřizování agendy podle § 5 
občanského zákoníku tj. ochrana pokojného stavu a v některých případech i vykonávat činnost exekučního 
správního orgánu ve věcech stavebních. V oblasti samosprávy odbor výstavby přiděloval evidenční čísla staveb, 
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podílel se na zpracování změn územního plánu a účastí v investiční komisi se podílel i na přípravě investic města. 
Měsíčně odbor podává statistická hlášení o povolovaných stavbách a dokončených budovách statistickému úřadu. 
Všichni referenti odboru, u kterých to vyžaduje zákon, mají složenu zkoušku zvláštní odborné způsobilosti.  
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. V průběhu roku začal stavební úřad vyzývat obce k přidělení 
čísel popisných a evidenčních. Bylo zahájení 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 2011 došlo a bylo vyřízeno celkem 1686 podání od občanů a organizací. Na správních 
poplatcích bylo vybráno 164 tis. Kč za pokuty 20 tis. Kč. 

            
     

Odbor správy majetku města 
Počet pracovníků: 7 
Na odboru správy majetku města pracovalo v průběhu roku 2011 sedm zaměstnanců. Zajišťována byla především 
investiční výstavba a opravy majetku města. Odbor správy majetku zajišťuje opravy školských, kulturních  
a sportovní zařízení, chod hřbitova, útulku pro psy, opravy a údržby veřejného osvětlení či televizních kabelových 
rozvodů, právě tak, jako zajišťování oprav chodníků a komunikací ve městě. 
Dále odbor v rámci samosprávní činnosti zajišťuje veškerou činnost při nakládání s odpady, opravy městského 
mobiliáře a zajišťuje provádění zimní údržby, čištění města, údržbu městské zeleně včetně běžné údržby zámeckého 
parku.  
Další součástí práce odboru je též práce v komisích města a to v komisi investiční, dopravní a pro místní části. 

                    
Školská a kulturní zařízení 
V roce 2011 bylo vynaloženo na opravy a údržbu mateřských škol 702 000 Kč a na základní školy 1 209 000 Kč. Na 
investice a velké opravy město vynaložilo 4 505 000 Kč u mateřských škol a 3 829 000 Kč u škol základních. 
Na mateřské škole Palackého byla provedena celková rekonstrukce kuchyně za 3  515 000 Kč. V mateřské škole 
Halasova byla provedena rekonstrukce střechy na pravé části budovy za 150 000 Kč, zbývající část rekonstrukce 
proběhne v roce 2012. Oprava za 245 000 Kč proběhla na mateřské škole Krušnohorská, kde byla opravena střecha na 
pravé části budovy. Na všech mateřských školách byly doplněny nové herní prvky v celkové hodnotě 704 000 Kč. 
V základní škole J. V. Myslbeka byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení u družiny a v prvním  
a v druhém podlaží v celkové ceně 2 682 000 Kč. V roce 2012 bude tato rekonstrukce pokračovat další etapou ve třetím 
a čtvrtém patře a v přízemí. Rekonstrukce šaten, elektroinstalace a podlah proběhla na základní škole Masarykova   
a hodnota prací byla 1 147 000 Kč. Na základní umělecké škole Masarykova byla provedena výměna podlahové 
krytiny, rekonstrukce hudební učebny a kanceláře.  
Opravy provedené v domě kultury, areálu kláštera, hasičské zbrojnici a domu s pečovatelskou službou byly v celkové 
hodnotě 1 267 000 Kč. Byla provedena výměna pěti kusů garážových vrat v areálu hasičské zbrojnice v hodnotě 
400 000 Kč. Výměnou vrat došlo ke zlepšení izolačních vlastností a snížení energetických ztrát objektu. Na budově 
staré radnice byla opravena střešní krytina a část fasády na schodišti za 261 000 Kč.  
 
Městské koupaliště 
Oproti předchozím letům, kdy nepříznivé klimatické podmínky dovolovaly otevření městského koupaliště až v průběhu 
měsíce června, v roce 2011 byla 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 2011 patřilo 
k extrémně studeným a deštivým létům. Tyto nepříznivé klimatické podmínky se odrazily na návštěvnosti koupaliště, 
která činila necelých 16 tisíc osob, a na vstupném bylo vybráno 418 tis. Kč. Celkové náklady vynaložené na provoz 
tohoto zařízení, včetně oprav a údržby, činily 1,834 mil. Kč. 
 
Veřejné osvětlení města 
V majetku města je 1 890 světelných míst, což představuje 2 028 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 3,524 mil. Kč. Za 
spotřebu elektrické energie veřejného osvětlení ve městě a spádových obcích bylo zaplaceno cca 2,468 mil. Kč. 
 
Městský  hřbitov 
V průběhu roku 2011 byly na městském hřbitově provedeny běžné opravy zařízení. Koncem roku byla provedena 
výstavba nového typu kolumbárií, které umožňují uložení dvou uren do jednoho kolumbária. Zároveň byla realizována 
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výstavba chodníků v části hřbitova. Tyto investiční výstavby byly realizovány za částku 341 tis. Kč.  Náklady na opravy 
a údržbu areálu hřbitova byly ve výši 150 tis. Kč. Provozní náklady na zajištění chodu hřbitova (el. energie, vodné a 
stočné, odvoz odpadu a mandátní odměna) činily v roce 2011 celkem 509 tis. Kč. Na poplatcích za pronájem hrobových 
a urnových míst, včetně poplatků za služby bylo vybráno 416 tis. Kč. 
 
Městský útulek pro psy 
V roce 2011 bylo na území města odchyceno nebo předáno do městského útulku cca 240 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 781 tis. Kč. Koncem roku bylo realizováno výběrové řízení na správce útulku. Vítězem se 
stalo Občanské sdružení Ostrovský Macík.  

           
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 2 933 tis. Kč. Akce „Jarní a podzimní 
úklid“ probíhala převážně o víkendech. Celkem bylo odvezeno 332 ks kontejnerů s objemným odpadem v částce 1406 
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 73 ks nádob na třídění plastů, 71 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 
Sklo   98  123  121  165  164  148  176  
Papír 120  151  445  247  440  308  317  
Plasty   46  51   65    85  104  110  133  
Nápojové kartony    4       4     3     3      4     4      6  
Textil - - -     9     12    22    20  
Kovy     3      7      9    17     19      7    14  
Směsný komunální 
odpad 

  2 850 2 602 2 365 2 311 2 469  

 
Na úseku oprav městského mobiliáře byly zajišťovány opravy nefunkčních prvků včetně prvků na dětských hřištích. 
Celkové náklady činily 400 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 200 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 veřejných prostranství, náměstí a autobusových zastávek. 
Po zimním období jsme zaznamenali velké množství papírků, jak na travnatých plochách a mezi keřovými výsadbami, 
tak na komunikacích. Na tuto situaci reagovala firma Marius Pedersen a.s. tím, že zvýšila počet sběračů papírků a 
nejkritičtější úseky byly pečlivě vysbírány. Jako problémové lokality se ukázali garáže v ul. Lidická, Staroměstská, Na 
Kopci, Jáchymovská a Kolárova. Po domluvě s vedoucím úklidové firmy byly i tyto nedostatky odstraněny. 
Ve spolupráci s výše uvedenou firmou byl připraven harmonogram jarního a podzimního blokového čištění, ten byl 
zveřejněn v Ostrovském měsíčníku, kabelové televizi a na úřední desce, aby občané byli včas informováni a mohli svá 
vozidla přeparkovat. Jako upozornění na blokové čištění bylo vždy umístěno v daném úseku 7 dní předem přenosné 
dopravní značení. Nepřeparkovaná vozidla byla odtažena firmou Auto Služby Ostrov s.r.o. 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 současné době zůstávají na hlídaném parkovišti firmy Auto 
Služby Ostrov s.r.o. tři nevyzvednutá vozidla z blokového čištění v roce 2011, z toho 1 vozidlo bez RZ. 
V zimních měsících firma Marius Pedersen a.s., zajišťovala zimní údržbu města dle plánu zimní údržby. Rychle byly 
řešeny nedostatky v zimní údržbě vč. odvozu sněhu z problémových částí města na skládku. V souvislosti se zimní 
údržbou bylo řešeno celkem 6 úrazů způsobené zasněženou a zledovatělou plochou. 
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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.  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.   
 
Doprava a místní komunikace 
Na úseku dopravy a místních komunikací bylo v roce 2011 investováno do běžných oprav místních komunikací ve 
městě a přilehlých částech města: 
1) Opravy a údržba vozovek                                  4 023 tis. Kč   
2) Opravy a údržba chodníků                                               1 123 tis. Kč 
3) Opravy schodišť                                      112 tis. Kč 
4) Údržba vodorovného a svislého dopravního značení                  447 tis. Kč 
5) Opravy mostních objektů                                                            113 tis.  Kč  
6) Opravy a výroba zábradlí                                                            103 tis.  Kč 
 
V rámci oprav chodníků byla rekonstruována část chodníku v ulici S. K. Neumanna, kdy původní dožilé asfalty 
nahradila zámková dlažba. Opravu provedla firma Marius Pedersen a.s.. Stejný zhotovitel provedl i rekonstrukci 
chodníku v Sukově ulici.     
Z ucelenějších oprav lze dále uvést rekonstrukci části chodníku v ulici Borecká a opravu chodníku před č.p. 632 v ulici 
Halasova.   
 
Opravy kanalizačních zařízení v majetku města 
V rámci oprav dešťové kanalizace ve městě bylo proinvestováno 313 tis. Kč. Finanční prostředky byly vynaloženy 
zejména na opravy a výměnu starých uličních vpustí.  
Na údržbu a čištění dešťové kanalizace (uličních vpustí a přípojek) bylo vynaloženo 550 tis. Kč. V tomto případě se 
jedná o službu, prováděnou společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.  
 
Rekonstrukce  a opravy mostů 
V obci Květnová proběhla celková rekonstrukce mostního objektu č. 15. Rekonstrukci mostu, jejíž náklady činily 1.300 
tis. Kč, provedla firma Nedvěd stavební, spol. s r.o.  
V rámci stavby Rekonstrukce výhybek na trati ČD byla sejmuta lávka přes trať, spojující ulice Nádražní s Moříčovskou. 
Namísto demontované lávky byl vybudován přístupový chodník k železničnímu přejezdu. Celkové náklady na obě 
stavby činily bezmála 640 tis. Kč. Tyto stavby prováděly společnosti Chládek & Tintěra, Pardubice a.s. a Videst s.r.o.. 
 
Bytové hospodářství 
Mimo běžnou údržbu bytového fondu a drobných oprav byly v roce 2011 realizovány i opravy a rekonstrukce většího 
rozsahu - viz tabulka: 
 

objekt Finanční částka 
Odvětrání koupelen a kuchyní čp. 1347-8 Lidická ul. Ostrov    562 tis. Kč 
Oprava výtahu čp. 711 Brigádnická ul. Ostrov   747 tis. Kč 
Oprava fasády čp. 1322 Družební ul. Ostrov  3 307 tis. Kč 
Výměna oken v čp. 10 Staré náměstí Ostrov     548 tis. Kč 
Výměna oken v čp. 621 Studentská ul. Ostrov    558 tis. Kč 
Výměna oken v čp. 1323-4 Družební ul. Ostrov    1 232 tis. Kč 
Oprava fasády čp. 794-800 Pošta Ostrov  26 818 tis. Kč 

 
V dubnu 2011 byla dokončena nejnáročnější  akce - stavba „Oprava fasády vč. výměny oken bytového domu čp. 794 – 
800 (Pošta) Ostrov“. Celkový objem zakázky činil 26 mil. Kč. Bylo požádáno o dotaci, která se v současné době 
vyřizuje. 
 
Nebytové hospodářství 
Na opravu a údržbu nebytových prostor bylo v roce 2011 vynaloženo 1, 500 tis. Kč 
Kromě výše uvedené běžné údržby a drobných oprav byly realizovány i opravy a rekonstrukce většího rozsahu, jako 
například Oprava střechy A – čp. 1202 ul. U Nemocnice Ostrov za 597 tisíc Kč.  V areálu TIMA se provádí obnova 
sociálního zařízení za 540 tisíc Kč, v roce 2011 byla provedena oprava ve II. NP, oprava ve III. NP byla dokončena 
v únoru 2011 za 452 tisíc Kč. 
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Odbor investic 
Počet pracovníků: 5 
Dokončené investice v roce 2011:  
 
Inženýrské stavby: 
Prodloužení přivaděče pro Borecké rybníky 983 tis. Kč 
Komunikace: 
Cyklotrasa Květnová – Vojkovice   1 414 tis. Kč 
Výstavba propojky z ulice Severní do Jáchymovské - celkem za stavbu        10 075 tis. Kč 
                                                                                               za rok 2010 7 618 tis. Kč 
Přemístění autobusové zastávky Krušnohorská ulice                                            225 tis. Kč 
Zadní Klínovecká – rekonstrukce komunikace                                                                                      1 453 tis. Kč 
Pozemní stavby: 
Přestavba objektu č.p.1199, Ostrov, Masarykova ul. na mateřskou školu   23 344 tis. Kč 
Mateřská škola, Ostrov, Masarykova 1195 - rekonstrukce kuchyně 3 374 tis. Kč 
Lesopark Borecké rybníky - celkové náklady na projekt 7 502 tis. Kč 
Dotace - způsobilé výdaje 100,00 %  5 127 tis. Kč  
Dotace ERDF 85,00 %  4 358 tis. Kč  
Dotace SFŽP ČR 5,00 %  256 tis. Kč  
Letní tábor a rekreační středisko MDDM Ostrov v Manětíně                        7 337 tis.Kč 
Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov:                                                                      14 563 tis.Kč 
Obnova kulturních památek  
Kamenné kašny na Starém náměstí v Ostrově 386 tis.Kč    
 z toho dotace Ministerstva kultury ČR 216 tis.Kč 
Sloup Nejsvětější Trojice před kostelem sv. Michala na Malém náměstí v Ostrově 838 tis. Kč 
 z toho dotace Ministerstva kultury ČR 639 tis.Kč 
Odstranění vlhkosti v objektu MDDM Ostrov             2 852 tis.Kč 
Historický Ostrov II 
Dokončené a zkolaudované dílčí Dopravní stavby: 14 352 tis. Kč 
Propojka ulic Dukelských hrdinů – Nádražní        
Úprava křižovatky ulic Masarykova – Krušnohorská – Dukelských hrdinů  
Změna dopravního řešení před Zámkem a Palácem princů  
Využití Paláce princů pro městskou knihovnu 23 780 tis. Kč 
Inženýrskou činnost TDI, Autorský dozor, BOZP 717 tis. Kč 
Rozvojové projekty: 
Příprava projektů Regenerace městského prostoru 3 932 tis. Kč 
 
 

Odbor rozvoje a územního plánování 
Počet pracovníků: 7 
Odbor rozvoje a územního plánování v roce 2011 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. Úřad územního plánování, který je vytvořen na každé obci s rozšířenou působností, měl i v roce 
2011 za úkol pořizovat územně plánovací dokumentaci tj. územní a regulační plány  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 územních a regulačních plánů pořizoval také územně plánovací 
podklady, územní studie, územně analytické podklady 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 v roce 2011 získal odbor dotaci z Integrovaného operačního programu (IOP) na Úpravu Územního 
plánu města Ostrov (tzv. překlápění do souladu s novým stavebním zákonem) a zahájil první činnosti na pořízení takto 
upraveného územního plánu. Dále bylo zahájeno pořízení Změny č. 30 Územního plánu města Ostrov, dokončeno 
pořízení změn č. 17 a 21 Územního plánu města Ostrov.  
Pro území města Ostrov a jeho místní části zadal odbor zpracování 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 2011 pokračoval v pořizování územně plánovacích dokumentací či 
jejich změn, a to konkrétně pro Stráž n. Ohří, Jáchymov, Pernink, Potůčky a Hájek. Předložil zastupitelstvům  
příslušných obcí k vydání Územní plán Abertamy, Územní plán Hroznětín, Změnu č.1 Územního plánu Jáchymov, 
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Změnu č. 1 Regulačního plánu části města Jáchymov – Mariánská a Změnu č. 1 Regulačního plánu Boží Dar. Všechny 
dokumentace byly příslušnými orgány vydány. Dále pak odbor zahájil pořizování nových územních plánů pro obce 
Velichov, Vojkovice, Krásný Les, Boží Dar a Změny č. 1 Územního plánu obce Horní Blatná.  
Územně analytické podklady pro celé správní území Ostrova jako obce s rozšířenou působností byly odborem v 
průběhu roku 2011 průběžně aktualizovány daty od poskytovatelů nebo daty 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. Úplná aktualizace územně analytických podkladů pro obce s rozšířenou 
působností musí být ukončena do konce r. 2012. 
Odbor rozvoje a územního plánování i v roce 2011 vydával vyjádření z hlediska územního plánu 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 Územního plánu 
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 2011 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 1. čtvrtletí bylo zpracováno vyhodnocení plnění Strategického plánu rozvoje města za rok 2010 a zpracován návrh na 
aktualizaci  na další roky. Tyto návrhy byly v březnu 2011 projednány a schváleny zastupitelstvem města. 
 
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 2011 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) 
ORÚP se v průběhu roku 2011 pravidelně zúčastňoval setkávání starostů a jiných zástupců obcí Mikroregionu Centrální 
Krušnohoří. Myšlenka tohoto projektu vznikla již v minulých letech, kdy starostové uvedených měst na těchto svých 
pravidelných setkáních definovali potřebu tato pracovní jednání organizačně a technicky zkvalitnit a zabezpečit. Pro rok 
2011 bylo nositelem projektu (lead partnerem) a žadatelem o dotaci z prostředků ERDF „Cíl 3 na podporu přeshraniční 
spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2007 – 2013“ na tyto akce Město Boží Dar a bylo 
dohodnuto, že pro následné dvouleté dotační období 07/2012 – 06/2014 tuto funkci jako další v pořadí převezme město 
Ostrov. Starostové zainteresovaných obcí navíc konstatovali, že pronajímání techniky na podobné akce v rámci celého 
mikroregionu je značně neekonomické a i málo operativní. Záměrem je tedy vedle vlastního tlumočnického zařízení a 
úhrady za překlady a tlumočení na jednáních pořídit i ucelený mobilní soubor veškerého potřebného technického 
vybavení, které bude kromě pravidelného setkávání starostů rovněž k dispozici všem partnerům projektu. Vybavení tak 
bude sloužit čtyřem českým a dvěma německým obcím, a to jednak k zajištění pravidelných pracovních jednání na 
úrovni starostů či odborných pracovních skupin, tak i k pořádání nejrůznějších propagačních akcí v rámci kulturních a 
společenských aktivit všech projektových partnerů. Předpokládané náklady na tento projekt činí 2,15 mil Kč, přičemž 
dotace z evropského fondu a státního rozpočtu mohou dosáhnout až 90% způsobilých výdajů, což činí 1,94 mil Kč. 
Projekt byl schválen ostrovským zastupitelstvem na sklonku roku 2011 a předpokládá se, že projekt bude předložen 
donátorovi k posouzení do konce dubna 2012.  
 
Projekt Vybudování a uplatnění na trhu Sasko-Česká SILBERSTRASSE (STŘÍBRNÁ STEZKA) (program 
Cíl3/Ziel3) 
V roce 2011 pokračovala realizace projektu Vybudování a uplatnění na trhu Sasko-Česká SILBERSTRASSE 
(STŘÍBRNÁ STEZKA). 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 
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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. Realizace projektu probíhá od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2012. V rámci projektu, kde celkové náklady pro Ostrov činí 
0,7 mil. Kč, bude provedeno vyznačení Stříbrné stezky z Ostrova přes Jáchymov až na Boží Dar a dále do Německa, 
prezentační a propagační materiály a webové stránky, které by měly přilákat nové návštěvníky do našeho území. V roce 
2011 se město Ostrov aktivně účastnilo při tvorbě a prezentaci nového loga Stříbrné stezky a grafického vzhledu 
propagace celé turistické oblasti Centrálního Krušnohoří. 
 
Projekt Stříbrná stezka - Silberstrasse - I.investiční etapa  (program Cíl3/Ziel3) 
V roce 2011 byla zahájena realizace projektu Stříbrná stezka - Silberstrasse - I.investiční etapa, s náklady pro Ostrov ve 
výši 14 mil. Kč. Projekt bude realizován do 30.11.2013. Lead partnerem projektu je Boží Dar a dalšími partnery, kromě 
Ostrova, Jáchymov, občanské sdružení SUCHÁ KOTVA, Breitenbrunn a Annaberg-Buchholz. V rámci projektu byla 
v listopadu 2011 zkolaudována část cyklostezky vedoucí po trase bývalého drážního tělesa (tzv. Ostrovské rondo) od 
supermarketu Albert až po křížení s Hlavní ulicí. Dalšími aktivitami v rámci projektu jsou rekonstrukce části 
ostrovského zámku s expozicí „Ostrovsko a hornictví“, realizace související naučné stezky, vedoucí z Ostrova do 
Vykmanova a vyznačení cyklotrasy z Ostrova přes Horní Žďár až na Suchou u Jáchymova. Odtud pak cyklisté, přes již 
vyznačené cyklotrasy, mohou pokračovat do Krušných hor. 
 
Projekt „Za řízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří – 2. etapa“ - Cyklostezka 
„Ostrov – Jáchymov“ (program Cíl3/Ziel3) 
Odbor v r. 2011 připravil a podal žádost o dotaci do dotačního programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční 
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013. Žádost byla donátorem schválena v rámci 
projektu „Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří – 2. etapa“, ve které Město 
Ostrov přijalo vůdčí roli hlavního partnera projektu – tzv. leadpartnera. Z toho plyne i povinnost Ostrova vystupovat 
vůči donátorovi jako zástupce všech projektových partnerů, kterými jsou města Jáchymov, Boží Dar, Loučná pod 
Klínovcem, Kurort Oberwiesenthal a sportovně-relaxační centrum Sportpark Rabenberg v Breitenbrunnu. Město Ostrov 
se na projektu cyklostezky podílí společně s městem Jáchymov; na základě společně organizovaného zadávacího řízení 
bude postavena nová cyklostezka mezi oběma městy, vedoucí převážně po trase bývalé železniční trati podál silnice. 
Ostrovská část projektu počítá se způsobilými náklady ve výši cca 11,647 mil. korun, přičemž 90% těchto způsobilých 
výdajů obdrží z prostředků Evropské unie a Státního rozpočtu České republiky. Realizace by měla být ukončena do 
prosince roku 2012. 
 
Projekt „Zintenzivn ění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a městem Kurort 
Oberwiesenthal“ - Zastřešení dvorany ostrovského zámku (program Cíl3/Ziel3) 
V dubnu r. 2011 odbor dokončil práce na projektu „Zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem 
Ostrov a městem Kurort Oberwiesenthal“, který 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 podána 
do dotačního programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem 
Sasko 2007 – 2013. V rámci neinvestiční části projektu se plánuje uskutečnění mnoha výměnných periodických akcí, 
jako jsou výstavy, workshopy a společná sympozia. Jednotícím prvkem má být společná dvojjazyčná vstupenka do 
placených zařízení ve vlastnictví obou partnerů (muzea, výstavy, atd). 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 město Ostrov plánuje zrekonstruovat, zastřešit 
a uvést do smysluplného provozu vnitřní doposud málo využívané 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. Realizace projektu počítá s vytvořením jednoho pracovního místa. Při plánované 
investici 27 mil. Kč jde o dotaci ve výši 85% (23 mil. Kč). Zbývající část bude hrazena částečně ze státního rozpočtu 
(5%, tj. 1,3 mil. Kč) a částečně také z vlastních zdrojů v rozpočtu města (10%, tj. 2,7 mil. Kč).  
Projednání žádosti o dotaci Monitorovacím výborem dotačního programu Cíl 3 / Ziel 3 bylo kvůli preferenci jiných 
dotačních okruhů přesunuto na březen roku 2012.  
 
Národní dotace 
Program regenerace MPZ a MPR v roce 2011 
Odbor rozvoje a územního plánování řeší také dotace ze státního rozpočtu, konkrétně z kapitoly MK ČR na obnovu 
nemovitých kulturních památek v rámci Ostrova jako obce s rozšířenou působností. Dále bylo v listopadu 2011 
zažádáno o finanční podporu z Ministerstva kultury ČR na obnovu městské památkové zóny v Ostrově. Z tohoto 
dotačního titulu bylo žádáno na tyto akce: restaurování barokní pohledové zdi v zámeckém parku, restaurování nástěnné 
malby hřbitovního kostela sv. Jakuba Většího a restaurování omítek presbytáře 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 dubnu 2012. 
 
Příprava žádosti o dotaci - dokončení Ostrovského ronda po náspu vlečky 
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Po zamítnutí žádosti o dotaci na projekt naučné stezky „Po starých cestách okolo Ostrova“ (viz níže), jehož součástí 
mělo být vybudování jižní části cyklostezky Ostrovského ronda po tělese bývalé vlečky v úseku od kruhového objezdu 
v křížení ulic Nádražní a Dukelských hrdinů až k budově vlakového nádraží, začal ORÚP připravovat podklady pro 
zajištění financování této stavby z jiných dotačních titulů. Rozpočet na akci činí přibližně 3,9 miliónu korun. 
Cyklostezka je 3 metry široká a 1067 metrů dlouhá. Součástí stavby je i úprava a doplnění veřejného osvětlení, kdy 
stávající stožáry s jednoduchými výložníky budou nahrazeny stožáry novými s výložníky dvojitými, osvětlujícími 
kromě Nádražní ulice i tento nově budovaný úsek cyklostezky.  
 
Dotace z fondů EU 
Projekt Naučná stezka „Po starých cestách okolo Ostrova“ (Program ROP) 
Projekt se zpracovával od r. 2010, na jaře 2011 byla podána žádost o dotaci do Regionálního operačního programu 
NUTS II Severozápad (ROP). Celkové náklady projektu činí 15,2 mil. Kč. Pokud by Město Ostrov se svou žádostí o 
dotaci uspělo, bylo by z prostředků ROP hrazeno až 85% celkových způsobilých výdajů, což z této částky představuje 
zhruba 11,9 mil. Kč. Zbývající náklady, tj. 15% způsobilých výdajů a veškeré výdaje nezpůsobilé (celkem 3,3 mil. Kč), 
se Město Ostrov zavázalo uhradit ze svého rozpočtu.  Naučná stezka byla koncipována jako multifunkční pro sloužit 
pěší, cyklisty a v některých částech také pro in-line bruslaře. Její trasa o celkové délce cca 31 km je tvořena dvaceti 
tématickými „zastaveními“ v Ostrově, Kfelých, Hlubokém, Horním Žďáru, Vykmanově, Květnové, Maroltově a 
Moříčově. Součástí každého zastavení bude informační tabule s turistickou mapou včetně zobrazení aktuální polohy 
turisty a s popisem historie i současnosti dané zájmové lokality. V terénu budou osazeny směrové naváděcí rozcestníky. 
Součástí některých zastavení bude i nový městský mobiliář (přístřešek u vlakového nádraží, tělocvičné prvky u 
Ostrovského ronda a v Moříčově, lavičky, stojany na kola, odpadkové koše). Nezapomnělo se ani na rekonstrukci části 
poškozených orientačních plánů města. Kromě vyznačení vlastní naučné stezky bude pro obyvatele i návštěvníky 
Ostrovska bezpochyby turisticky nejatraktivnější stavební část celého projektu, a to rekonstrukce pohledové zdi u 
ostrovského zámku, realizace části Ostrovského ronda v úseku od vlakového nádraží až ke křížení s ulicí Dukelských 
hrdinů, vedoucí po drážním tělese bývalé vlečky, rekonstrukce kapličky v Maroltově a vodojemu v Moříčově, 
rekonstrukce památníku obětem 1. sv. války v Květnové. Tento projekt však bohužel díky velkému převisu žádostí 
v příslušném dotačním programu nebyl schválen, ORÚP proto nyní hledá jiné cesty financování, a to zejména investiční 
části (pohledová stěna).  

 
Projekt Historický Ostrov II (Program ROP) 
V červnu 2011 byla ukončena realizace II. etapy projektu Historický Ostrov II podpořeného z EU v rámci Regionálního 
operačního programu NUTS II Severozápad.  Tento projekt v sobě integroval několik stavebních akcí: Palác princů - 
stavební a památková obnova a přestavba objektu na městskou knihovnu, změna dopravního řešení u Jáchymovské 
v prostoru Zámku a Paláce princů, výstavba propojky ulice Masarykova – Dukelských hrdinu – Nádražní, úprava 
křižovatky ulic Masarykova – Krušnohorská – Dukelských hrdinů. Celkové výdaje projektu činily 98,2 mil. Kč, z toho 
9,1 mil. bylo nezpůsobilých výdajů. Ze způsobilých výdajů ve výši 89,1 činila dotace 82,5 mil. Kč (92,5 %) a 6,6 mil. 
Kč (7,5 %) vlastní zdroje města. Realizace projektu probíhala v letech 2009 až 2011. Odbor rozvoje a územního 
plánování zajišťoval administraci realizace projektu dle přísných dotačních podmínek a změny projektu dle požadavků 
stavby.  
 
Projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov (Program ROP) 
V roce 2011 byla Městu Ostrov proplacena dotace za zrealizovanou II. etapu projektu Rozvoj infrastruktury pro kulturu 
a volný čas – Ostrov ve výši 12 794 803,45 Kč z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti 
Severozápad. 
 
Projekt Dům kultury Ostrov – Centrum pro kulturu, vzd ělání a volný čas (Program ROP) 
V únoru 2011 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad na projekt Dům kultury Ostrov – Centrum pro kulturu, vzdělání a volný čas. V květnu 2011 
byla zahájena fyzická realizace projektu a projekt by měl být ukončen v r. 2013. Předmětem projektu je rekonstrukce 
střechy Domu kultury, vestavba výtahu, stavební úpravy balkónu kinosálu, vybudování prostoru pro volnočasové 
aktivity, bezprahového klubu „Divadélko Točna“ a další práce jako modernizace elektrorozvodů, vzduchotechniky a 
vytápění. Předpokládané výdaje na projekt jsou 27, 5 mil. Kč, a dotace ze strukturálního fondu ERDF může činit až 21, 
6 mil. Kč. V roce 2011 byly provedeny zejména následující stavební práce. Na střeše byla provedena izolace a oprava 
střešního pláště včetně dodávky hromosvodu. Dále byla již realizována rekonstrukce balkonu včetně provedení 
elektroinstalace a výměny sedaček. Také byly zahájeny práce spojené s budováním prostor pro volnočasové aktivity 
v bývalé kulisárně a výstavba bezprahového klubu - Divadélko Točna v prostorách pod nově položenou podlahou 
jeviště. V září 2011 bylo zpracováno a odevzdáno první monitorovací hlášení k projektu. 
 
Projekt eGON centrum Ostrov – I. technologické centrum ORP a II. elektronická spisová služba (Program IOP) 
V únoru 2011 byla ukončena realizace projektu eGON centrum Ostrov – I. technologické centrum ORP a II. 
elektronická spisová služba, na který město získalo dotaci z Integrovaného operačního programu. Z celkových 
způsobilých výdajů ve výši 3,7 mil. Kč činila dotace 3,1 mil. Kč (85%). 
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Projekt Úprava územního plánu města Ostrov (Program IOP) 
Pro město Ostrov v roce 2011 získal odbor dotaci ve výši 756 tis. Kč z Integrovaného operačního programu na Úpravu 
Územního plánu města Ostrov (tzv. překlápění do souladu s novým stavebním zákonem) a zahájil první činnosti na 
pořízení nového územního plánu. 

 
Projekt Zámecký park Ostrov - pěstební opatření a nové výsadby (Program OPŽP) 
V roce 2011 byla zahájena realizace projektu Zámecký park Ostrov - pěstební opatření a nové výsadby, která bude 
pokračovat až do konce roku 2012. Cílem projektu je obnova kompozice zámeckého parku a také zajištění maximální 
bezpečnosti návštěvníků i ochrany majetku a historických objektů. Práce jsou tak zaměřeny jak na provedení kácení 
nebezpečných dřevin, tak především na ošetření dřevin stávajících a výsadbu nových. V celkovém počtu bude sice 62 
exemplářů pokáceno, ale následně 359 exemplářů ošetřeno a 100 nových vysazeno. Předpokládané výdaje na projekt 
dle uzavřené smlouvy o dílo činí cca 2,1 mil Kč, předpoklad dotace je tedy 85 % ERDF cca 1,8 mil. Kč a SFŽP 5 % cca 
0,1 mil Kč. V únoru, v červnu a v říjnu byly zpracovány monitorovací zprávy k projektu. 
 
Projekt Lesopark Borecké rybníky (Program OPŽP) 
V roce 2011 byla Městu Ostrov zaslána dotace k zrealizovanému projektu Lesopark Borecké rybníky ve výši 4 407 
331,79 Kč v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
 
Projekt Oprava fasády včetně výměny oken a zateplení bytového domu č.p. 794-800, ul. Hlavní, Ostrov („Pošta“) 
(Program Zelená úsporám) 
V roce 2011 byl projekt schválen k poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám. Celkové výdaje projektu činí 26,4 
mil. Kč, z čehož oprávněné náklady dosahují zhruba 16,9 mil. Kč. Dotace by měla být poskytnuta v maximální výši 6 
813 450 Kč. 
 


