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MĚSTO OSTROV V ROCE 2015  
 

Zastupitelstvo města 
V roce 2015 pracovalo 21 členné zastupitelstvo města ve stejném složení, jak bylo zvoleno ve volbách v roce 2014. 
Členové Zastupitelstva města Ostrov zasedali v roce 2015 sedmkrát na řádném zasedání. Na těchto zasedáních přijali 
celkem 274 usnesení. 
 

Rada města 
Rada města pracovala v roce 2015 ve stejném 5 členném složení, jak byla v roce 2014 zvolena. Během roku 2015 se 
rada města sešla dvacetsedmkrát krát k řádnému jednání, z toho dvakrát v mimořádném termínu a přijala 1960 usnesení. 
 
 

Městský úřad 
V roce 2015 vykonával městský úřad agendu obce s rozšířenou působností a agendu pověřeného městského úřadu. Během roku 
2015 došlo k navýšení pracovníků o dva, na celkový počet 104. Zaměstnanci byli nadále rozděleni do deseti odborů a jednoho 
oddělení. Činnost úředníků byla v průběhu roku kontrolována celkem jedenáctkrá, především ze strany Krajského úřadu 
Karlovarského kraje, interním auditorem a jednou Ministerstvem vnitra ČR. 
 

 
Odbor kancelář starosty  

Počet pracovníků: 5  
Právní problematika 
Obecně závazné vyhlášky 
V roce 2015 byly Zastupitelstvem města Ostrov schváleny 3 obecně závazné vyhlášky: 
OZV č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních 
odpadů a nakládání  se stavebním odpadem na území města Ostrov  
OZV č. 2/2015, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace (pozbyla platnosti 8.12.2015)  
OZV č. 3/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb a chov psů ve městě Ostrov  
 
Nařízení města 
V roce 2015 bylo Radou města Ostrov schváleno 1 nařízení města: 
NM č. 1/2015, o zabezpečení zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků 
silnic v zimním období a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 
neprovádí zimní údržba  
 
Veřejnoprávní smlouvy 
S obcemi Merklín  a Stráž nad Ohří byly uzavřeny veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi o výkonu přenesené 
působnosti v oblasti řízení o přestupcích. S obcemi Krásný Les a Vojkovice a městem Horní Blatná byly uzavřeny 
dohody o změně veřejnoprávních smluv uzavřené obcemi o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích.  
 
Stížnosti 
Za rok 2015 bylo Městskému úřadu v Ostrově doručeno celkem 8 stížností, z toho 2 stížnosti byly kvalifikovány jako 
důvodné a 6 jako nedůvodných. Ostatní podání byla vyřízena příslušnými odbory MěÚ Ostrov.   
 
Petice 
Za rok 2015 byly doručeny a zúřadovány 2 petice.  
 
Školství a příspěvkové organizace 
Město jako zřizovatel příspěvkových organizací poskytlo roční příspěvky na provoz ve výši: 
mateřským školám v Ostrově 4.776 tis.    
základním školám v Ostrově 8.722 tis.   
Základní umělecké škole Ostrov    224 tis.                                                                       
Městskému domu dětí a mládeže Ostrov                     4.624  tis.                                                                
Domu kultury Ostrov    8.919  tis.                                                                                
Městské knihovně Ostrov     6.826  tis.                                                                

Celkem                            34.091 tis. Kč 
 
Mateřským školám bylo v průběhu roku vráceno 65 tis. Kč za slevy z úhrady za poskytování předškolního vzdělávání, 
základním školám za slevu z úhrady poplatku za školní družinu 8 tis. Kč. Náklad na zajištění školního stravování 
v základních školách v roce 2015 činil 1.351 tis. Kč (z toho na úhradu energií 1.331 tis. Kč a na nákup nerezových vík 
20 tis. Kč).  
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Odbor zprostředkoval 5 setkání s řediteli a pracovníky příspěvkových organizací města, z toho 2 porady pro ředitele 
škol a školských zařízení z celé spádové oblasti k předání informací ze školského odboru Krajského úřadu 
Karlovarského kraje a 1 poradu s řediteli škol, školských zařízení v území ORP Ostrov. organizace 
                                                                                                                                                             
Účelové příspěvky z rozpočtu města do rozpočtů příspěvkových organizací 
V roce 2015 byly poskytnuty následující účelové příspěvky z rozpočtu města na kulturní a společenské aktivity ve výši 
2.900 tis. Kč: Měk Ostrov – příspěvek na počítačové hodiny pro starší 20 tis. Kč, MěK Ostrov – příspěvek na 
doprovodnou akci k 47. DFTF OH 16 tis. Kč, MDDM – příspěvek na pořádání Mistrovství republiky mažoretek 
v Ostrově 20 tis. Kč, MDDM – účast mažoretek na ME a MS 140 tis. Kč, ZUŠ – příspěvek na Ostrovské soukání 370 
tis. Kč, ZUŠ – příspěvek na účast žáků na festivalech, soutěží 190 tis. Kč, DK – příspěvek na DFTF OH 950 tis. Kč, 
DK – příspěvek na Klášterní slavnosti 55 tis. Kč, DK – příspěvek na rozsvícení vánočního stromu 30 tis. Kč, DK – 
příspěvek na akce „Kultura v Točně“ 40 tis. Kč, DK – příspěvek na koncerty pop, rock a metal 60 tis. Kč, DK – 
příspěvek na akci „Hurá prázdniny“ 20 tis. Kč, DK – příspěvek na trhy a slavnosti na náměstí 40 tis. Kč, DK – 
příspěvek na velký vánoční koncert 30 tis. Kč, DK – příspěvek na Michaelskou pouť 120 tis. Kč, DK – příspěvek na 
kulturní kalendář Ostrov 20 tis. Kč, DK – příspěvek na Jazzovou scénu 50 tis. Kč, DK – příspěvek na „Noc divadel“ 45 
tis. Kč, DK – příspěvek na Mezinárodní folklórní festival a příspěvek na Trampskou scénu 15 tis. Kč, DK – příspěvek 
na Dětská divadla 30 tis. Kč, DK – příspěvek na Studentský majáles 60 tis. Kč, DK - příspěvek na Den pro Ostrov 200 
tis. Kč, DK – příspěvek na Country festival 20 tis. Kč, DK – příspěvek na Historický piknik 15 tis. Kč, DK – příspěvek 
na Letní kino 20 tis. Kč, DK – příspěvek na Letní divadelní scénu 20 tis. Kč, DK – příspěvek na živé přenosy 25 tis. 
Kč,  DK – příspěvek na Mitte Europa 3 tis. Kč, DK – příspěvek na Hudební scénu 20 tis. Kč, DK – příspěvek na 
Zážitkové prohlídky 25 tis. Kč, DK – příspěvek na Bach v Ostrově 80 tis. Kč, DK – příspěvek na Pohledovou zeď 70 
tis. Kč, DK – příspěvek na Dvoranu, výstavní činnost 60 tis. Kč, DK – příspěvek na Stříbrnou stezku 16 tis. Kč. 
                                                                                                                                                     
Požární ochrana 
V roce 2015 bylo provedeno Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Ostrov celkem 236 zásahů, které se dále evidují 
podle typu události: 51 požárů, 54 dopravních nehod, 91 technických pomocí, 22 úniků nebezpečných  látek, 12 
planých poplachů, 1 prověřovací cvičení a 5 zásahů na záchranu osob a zvířat.  
Kromě výjezdové činnosti jednotky, se provedlo několik pravidelných školení a odborných výcviků.  
Pro děti, mládež a širokou veřejnost se zorganizovalo pár akcí, při kterých byla předvedena práce hasičů  
a jimi používané technické prostředky požární ochrany. 
Vybavení jednotky se rozrostlo o další pracovní prostředek. Byl pořízen vlek pro přepravu čtyřkolky 
s možností výškové nastavitelnosti oje, ale třeba také povodňových pytlů, zábran a dalších potřebných prostředků pro 
různé typy zásahů. Ve Dvoraně MěÚ byl v závěru roku jednotce předán slavnostní prapor.  Prapor zakoupilo a věnovalo 
město Ostrov. Rada města Ostrov u této příležitosti udělila památnou medaili členům, kteří aktivně slouží v JSDH 
Ostrov minimálně pět a více let. Služebně nejstarší člen pan Josef Černý st. dostal medaili za 45 let služby.  
JSDH Ostrov se zúčastnila ankety “Dobrovolní hasiči roku 2015“. V kategorii Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
obce v oblasti jih-západ Čech se umístila na 3. místě (a získala hodnotné ceny), dále krajské soutěže JSDH Ústeckého 
kraje ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Ostrovský tým se v tradičním složení Josef Černý ml., Ilona Giertl, 
Dis., Vladimír Tancibudek a Tomáš Herbánszký obsadil 2. místo.  
 
Krizové řízení a ochrana obyvatelstva 
Obec s rozšířenou působností Ostrov se v roce 2015 zaměřila na plánování opatření k vytvoření nezbytných podmínek 
pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil 
za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.    
V plnění výkonu přenesené působnosti v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy se obec zaměřila na 
plánovací proces k zajištění věcných zdrojů v letech 2017 – 2018 v podmínkách obce s rozšířenou působností. 
Také se provedla aktualizace dokumentace způsobu plnění regulačních opatření v podmínkách obce s rozšířenou 
působností s využitím aktualizovaných metodických pokynů pro přípravu a realizaci regulačních opatření  
v systému regulačních opatření.  
 
Programové a individuální dotace  
V roce 2015 byly poskytnuty neinvestiční dotace z rozpočtu města v celkové výši 2.000.000 Kč dle Pravidel pro 
hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Ostrov na podporu sportovních, kulturních, volnočasových aktivit, 
sociálních služeb a zdravotnictví (dále jen „Pravidla“) a dále dle individuálních žádostí. Žadatelů o dotaci z rozpočtu 
města dle Pravidel bylo za rok 2015 celkem 41.  
Na základě individuálních žádostí bylo vyplaceno: 

�   10 tis. Kč společnosti Autobusy Karlovy Vary, a. s. na podporu cyklodopravy,  
�   50 tis. Kč na provoz neziskové organizace Ostrůvek – mateřské centrum,  
�   20 tis. Kč na pořádání běžeckého závodu Ostrovská míle, 
� 250 tis. Kč na pořádání triatlonového závodu – Mistrovství ČR ve Sprint Triatlonu – Xterra v Ostrově,  
� 500 tis. Kč na pořádání Ostrovského kulturního léta, 
�   50 tis. Kč na vydání knihy Horní města Krušných hor, 
� 100 tis. Kč na úpravu lyžařských a běžeckých tras v Krušnohoří, 
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�   40 tis. Kč na akce Den plný fotbalu, 
�   10 tis. Kč na provozní náklady pěveckého farního sboru Cantica, 
�   20 tis. Kč na pořádání závodů ve skateparku, 
�   11 tis. Kč na pořádání akce Ostrovský Nebojsa, 
�   43 tis. Kč na podporu technického vzdělávání dětí na základních školách, 
�     6 tis. Kč na výrobu pamětní desky…………….., 
�     7 tis. Kč na výrobu videoklipu hudební skupině Stripes of Glory, 
�   70 tis. Kč na organizaci Miss mažoretka České republiky, 
� 100 tis. Kč na opravu vodovodního řádu pro ZO ZČE Ostrov. 

V rámci přeshraniční spolupráce byla uhrazena doprava žáků MŠ Krušnohorská do partnerské školy v Rittersgrünu za 
3.651 Kč a vstupné a další náklady v projektu „Most poznání“ na přivítání hostů z partnerské školy ze SRN do ZŠ 
Masarykova ve výši 10 tis. Kč. 
 
Intenzifikace partnerských kontaktů s městy Rastatt a Wunsiedel 
V roce 2015 úspěšně pokračovala spolupráce s partnerskými městy. Ve dnech 24. až 26. 7. navštívil starosta města Bc. 
Pavel Čekan a radní Pavlína Lišková s doprovodem rámci Mezinárodní městské slavnosti partnerské město Rastatt.  
Další návštěva se uskutečnila v rámci adventních trhů ve dnech 12. až 15. 12. 2015 za účasti starosty města Bc. Pavla 
Čekana, místostarosty Ing. Železného a radní Pavlíny Liškové s doprovodem. Město Ostrov se zde prezentovalo 
vlastním stánkem, kde byly nabízeny i propagační materiály města. Ostrov představil nové logo k 25. výročí partnerství 
a město Rastatt ho bude v roce 2016 rovněž používat. V dubnu 2015 zemřel bývalý vrchní starosta Rastattu Prof. Dr. h. 
c. Franz J. Rothenbiller, pohřbu se zúčastnili zastupitelé Ing. Jan Bureš a Walburga Mikešová. 
V květnu se uskutečnily v Ostrově Klášterní slavnosti a Ostrov navštívil druhý starosta partnerského města Wunsiedel 
Manfred Söllner s manželkou. Ve dnech 18. – 21. 6. 2015 proběhl Den partnerských měst a tradiční Slavnosti kašen. 
Místostarosta Ing. Josef Železný, Mgr. Dana Osičková a Ing. Klára Jechová předvedli na této slavnosti   kfelské kroje. 
Na informačním stánku našeho města byly k dispozici propagační materiály a české produkty. V rámci akce Den pro 
Ostrov navštívila dne 27. 6. 2015 naše město radní města Wunsiedel Gertraud Sturm,. Místostarosta Ing.  Josef Železný 
se 26. 6. zúčastnil slavnostního aktu spojeného s otevřením divadelního festivalu Luisenburg-Festspiele. Zástupci místní 
části Schönbrunn našeho partnerského města Wunsiedel navštívili ve čtvrtek 17. 9. ostrovský zámek, další jejich 
návštěva se uskuteční v r. 2016. V rámci Michaelské pouti 27. 9. navštívily naše město delegace partnerských měst 
Rastatt, Wunsiedel a projektového partnera města Schwarzenberg. V sobotu 3. 10. byl otevřen na území bývalého 
nádraží ve Wunsiedelu nový park, který je součástí cyklostezky procházející městem. Park je uspořádán ve formě 
stojícího vlaku. Každý z jeho imaginárních vagónů (částí parku) je věnován jednomu partnerskému městu. Město 
Ostrov zde reprezentoval místostarosta Ing. Josef Železný a radní Pavlína Lišková.  
Místostarosta města s doprovodem se zúčastnil v lednu přivítání nového roku na Zastoupení Svobodného státu 
Bavorsko v Praze a rovněž letní slavnosti pořádané v červenci. Zástupce ředitele pan Christopher Vickers navštívil 
Ostrov v rámci Michaelské pouti. 
 
Projekty přeshraniční spolupráce 
V roce 2015 byly uskutečňovány aktivity naplánové v prodloužení projektu „Zintenzivn ění přeshraniční turistické 
spolupráce mezi městem Ostrov a městem Kurort Oberwiesenthal“, který je realizován v rámci Programu 
Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko,  
spolufinancováného Evropským fondem pro regionální rozvoj. Od ledna do března se uskutečnily  
2. výstavy a sympozia, která byla spojena s vernisáží výstavy a  kulturním programem za účastí zástupců obou 
projektových partnerů – města Ostrova a města Kurort Oberwiesenthal. Cílem těchto setkání na různá témata – 
(„Setkáváme se…“ – představení projektu a rekonstrukce historických budov a „Velikonoce v Krušnohoří – 
představení velikonočních tradic) je výměna zkušeností a rozšíření spolupráce mezi oběma městy. Ve středu     1. 4. 
2015 se v kulturním centru Wiesenthaler K3 uskutečnila vernisáž výstavy „Pestrý svět Digedagů“. Vernisáže výstavy se 
za město Ostrov zúčastnil místostarosta Ing. Josef Železný a radní Pavlína Lišková.  Místostarosta Wofgang Drechsler 
s manželkou navštívil město Ostrov v rámci Dne pro Ostrov 27. 6. 2015. 
V rámci projektu „Od zámku k zámku“ – Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce z Programu Cíl3/Ziel 3 na 
podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, 
spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj se v roce 2014 uskutečnila v obou městech  
4 společná kulturní vystoupení. V Ostrově byla součástí velkých kulturních akcí – Dne pro Ostrov a Michelské pouti. 
Po ukončení základní části projektu zajišťoval jeho udržitelnost Dům kultury Ostrov, projektová manažerka Bc. Petra 
Žídková. V rámci adventních trhů ve Schwarzenbergu navštívili město členové Spolku přátel města Ostrova.  Ve středu 
29. 4. se uskutečnil křest publikací Průvodce zámkem v Ostrově (Mgr. Lubomír Zeman) a Průvodce expozicemi 
zámku v Ostrově (Mgr. Miluše Kobesové a Mgr. Lubomíra Zemana). Průvodce zámkem v Ostrově byl vydán v 
rámci projektu “Zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a městem Kurort 
Oberwiesenthal“ a Průvodce expozicemi zámku v Ostrově v rámci projektu "Stříbrná stezka – Silberstrasse – 1. 
investiční etapa" z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. V rámci těchto dvou 
projektů byla v době jejich prodloužení (1.1. – 31.3. 2015) vydána řada dvojjazyčných propagačních materiálů, které 
byly distribuovány do IC v ČR i zahraničí. 
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Propagace města 
V oblasti propagace města byly využity propagační materiály vyrobené v rámci výše zmiňovaných projektů  
a s podporou Karlovarského kraje vznikla nová mapa s popisem nejvýznamnějších památek Ostrova v jazykových 
mutacích ČJ/NJ a RJ/AJ.  Zástupci města se zúčastnili vernisáže výstavy „Má vlast cestami proměn“ na Vyšehradě, kterou 
pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehradě. Ostrov se 
představuje na jednom z panelů přestavbu zámku. Na informačním stánku KK jsme zde prezentovali naše město. Na 
portálu Turistika. CZ jsme představovali naše město a expozici „Ostrovsko a hornictví“ Informace  
o zámku jsou umístěny na webu města a portálu Živý kraj. Informační stánek jsme měli rovněž ve Wunsiedelu v rámci 
Slavnosti kašen. K propagaci města významnou měrou přispělo i navázání kontaktů s Bavorským zastoupením v Praze a 
účast na symposionu Ludvíka Salvátora ve Vídni. Poprvé se zřejmě mluvilo o našem městě na půdě Rakouské akademie 
věd. Místostarosta města předal propagační materiály města arcivévodovi Ratbotovi  von Habsburg-Lothringen a 
rakouským historikům, kteří jsou pozváni do Ostrova v rámci připravované výstavy „Toskánští Habsburkové a Ostrovské 
panství 1808 – 1918“. Zástupci města se zúčastnili také veletrhu PAMÁTKY 2015 v Praze, kde se město Ostrov 
prezentovalo na stánku SHSČMS.  V rámci Dnů Evropského dědictví jsme připravili prohlídky zámku a expozic za účasti 
historiků Mgr. Kobesové a Mgr. Zemana. Byl vyroben nový film o rekonstrukci zámku, který bude prezentován na 
stránkách města, v kabelové televizi a bude možné ho použít i při veletrzích. Karlovarský kraj doporučil naše město 
filmařům jakou vhodnou lokalitu k natáčení. ČT natočila o zámku reportáž do pořadu Toulavá kamera a informace o městě 
se objevily i ve stejnojmenné knize. Reportáže zde natáčely i televize NOVA a ZAK.  
 
 
 

 Odělení vnitřní správy 
 
Počet pracovníků 13 (z toho 4 pracovníci na DPČ - úklid) 
Informatika  
V průběhu roku bylo novými nahrazeno 22 zastaralých PC, 5 notebooků, 13 multifunkcí a dvě tiskárny. Celkem bylo 
přeinstalováno 26 stanic. Při generálním servisu UPS byly obnoveny 2 baterie. V rámci projektu Zvýšení úrovně 
bezpečnosti a systémová integrace TC ORP Ostrov byl pořízen nový server včetně softwaru. V rámci inovací 
telefonních přístrojů na pevné linky bylo pořízeno dalších 40 ks. Byl posílen internet pro telefonní linky z ADSL na 
VDSL. Proběhl rozsáhlý upgrade aplikace GroupWise na verzi 2014, upgrade aplikace MISYS z verze 10.56 na verzi 
12.31. Katastrální mapa byla pravidelně 1x za 3 měsíce aktualizována na základě dat z katastrálního úřadu. Pro 
zkvalitnění práce úředníků byl zprovozněn Geoportal. V pravidelných intervalech probíhaly aktualizace všech 
informačních systémů. Licence na antivirový program ESET byla prodloužena na další 2 roky. Dále bylo pořízeno 5 
licencí nového MS Office 2016.  Ve spolupráci s odborem finančním byl úspěšně proveden přechod na nový 
ekonomický software GINIS. Stávající vyvolávací systém (odbor dopravně-správní) byl rozšířen o modul on-line 
objednávání.  

Spisová služba 
V roce 2015 došlo na podatelnu MěÚ Ostrov 37 835 podání. Datovou schránkou bylo přijato 9 372 podání. Celkem 
bylo přijato 41 207 podání. Počet dokumentů odeslaných odeslaných DS - 11 444, počet odeslaných dopisů - 10 153. 

Ztráty a nálezy 
Do evidence ztrát a nálezů MěÚ Ostrov bylo v roce 2015 předáno 42 nalezených věcí. 

Archivace 
V roce 2015 byly do archivu průběžně přijímány nové písemnosti určené k archivaci. Dále byla průběžně prováděna 
skartace dokumentů s uplynulou skartační lhůtou u všech odborů na základě povolení Státního okresního archivu 
Karlovy Vary / cca 530 archivních krabic. Dokumenty k trvalému uložení byly předány do Státního okresního archivu 
Karlovy Vary a dokumenty povolené ke skartaci byly rozebrány, roztříděny a následně vyskartovány v PAPOS Trade s. 
r. o. Ostrov.  
Byl vypracován rozsáhlý seznam písemností bývalého odboru majetku města,státní archiv byl požádán o prodloužení 
ukládací lhůt, to bylo povoleno. 
 
Úřední deska  
Na úřední desce a elektronické úřední desce bylo v roce 2015 vyvěšeno a zveřejněno celkem 448 dokumentů. 
 
 

Odbor obecní živnostenský úřad 
 

Počet pracovníků: 6 
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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 a 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 6 378 (z toho 
fyzických osob 5 337, právnických osob 525, právnických zahraničních 2 a fyzických zahraničních 514), což 
představuje 9 768 platných živnostenských oprávnění (z toho 788 živností koncesovaných, 2 809 řemeslných, 801 
vázaných, 5 370 jediné živnosti volné). 
  
V roce 2015 bylo zdejším živnostenským úřadem vybráno na správních poplatcích 305.650,- Kč, na základě kterých 
bylo vydáno např.: 631 výpisů ze živnostenského rejstříku jako  průkazů  živnostenského oprávnění,   
706 vyrozumění o přerušení a pokračování provozování živnosti, 457 vyrozumění o provedení zápisu provozoven do 
živnostenského rejstříku, dále bylo zpracováno 1540  avíz o změnách údajů osob a subjektů, 46 výpisů ze 
živnostenského rejstříku pro správní orgány a 64 výpisů z veřejných systémů ve výši 7.300,- Kč.  Celkem bylo za rok 
2015 odborem vydáno 9 239 dokumentů. 
   
Činnost odboru byla taktéž zaměřena na kontrolní činnost, včetně kontrol stánkového prodeje. V roce 2015 bylo 
provedeno 93 kontrol v terénu, včetně prošetření podnětů. Bylo uloženo 36 blokových pokut v celkové výši 31.700,- 
Kč. Dále bylo zpracováno 22 podnětů jiných správních orgánů a 60 dotazů k podnikatelské činnosti z webu, 
telefonické, a to převážně k předváděcím akcím a postupům při reklamaci. Součinnost byla s jinými obecními 
živnostenskými úřady, POLICIÍ ČR v rámci celostátní akce ALKOHOL, Městskou policií Ostrov. 
 
Správních řízení bylo v roce 2015 vedeno celkem 95, z toho sankčně zrušeno nebo pozastaveno 82 živnostenských 
oprávnění  a 7 správní řízení s uložením pokut v celkové výši 37.000,- Kč. Dále byla vedena 2 přestupková řízení 
s uložením pokut ve výši 12.000,- Kč.  Dalším příjmem byly uhrazené pokuty uložené ve správním a přestupkovém 
řízení v předmětném a v předcházejícím období, a to ve výši 69.300,- Kč, včetně nákladů řízení. 
 
 
 

Odbor dopravně – správní  
 
Počet pracovníků: 18 
Evidence obyvatel 
Během roku 2015 se přihlásilo k trvalému pobytu 372 nových občanů našeho města. 
V rámci Ostrova změnilo adresu trvalého pobytu 1 508 občanů. Odstěhovalo se 369 občanů. Bylo vydáno 43 potvrzení 
o trvalém pobytu z agendového informačního systému evidence obyvatel. Vlastníkům bytů nebo objektů bylo odesláno 
227 hlášení ve věci změn počtu přihlášených osob. Bylo odesláno 150 oznámení o změně trvalého pobytu. Bylo vydáno 
649 potvrzení o změně trvalého pobytu V souladu se zákonem odbor zahájil 108 správních řízení ve věci zrušení údaje 
o místu trvalého pobytu. Vlastníkům objektů byly poskytnuty údaje o počtu přihlášených osob dle adresy v 5 případech. 
Celkové příjmy z uvedeného úseku činí 33.550,-Kč. 
 
Matriky  
Na úseku matrik bylo v roce 2015 zapsáno 479 dětí, 75 sňatků a 368 úmrtí. Dále pak bylo vystaveno 68 dokladů pro 
použití v cizině, vedeno 19 správních řízení ve věci změny jména a příjmení. U 84 případů bylo určováno otcovství 
k dosud nenarozeným dětem, bylo provedeno celkem 228 dodatečných zápisů do matričních knih a bylo odesláno 922 
statistických hlášení. Bylo celkem provedeno 191 vidimací a 384 legalizací. Duplikátu rodných listů bylo vydáno 15, 
úmrtních listů 23, rodných listů  436, dodatečných zápisů změn jmen bylo 4, doslovných výjimek bylo  15, vysvědčení 
o právní způsobilosti 12, zpětvzetí příjmení 2 a volba druhého jména 2.Byly provedeny kontroly zákonnosti u 
matričních úřadů v Jáchymově, Hroznětíně a Perninku.   
 
Cestovní doklady 
Za rok 2015 bylo přijato více jak 1905 žádostí o vydání cestovního pasu, z toho 1827 žádostí o vydání CP se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, tzv. E-pasů a 78 žádostí o CP bez strojově čitelných údajů. 
Skartováno bylo 1828 cestovních dokladů. Na správních poplatcích vybráno celkem 936tis. korun.                   
 
Občanské průkazy 
Na tomto úseku bylo přijato celkem 5242 žádostí o občanský průkaz a vydáno celkem 5275 OP včetně kontrol v CRO. 
Bylo evidováno 381 ztrát průkazů, bylo zaevidována 110 odcizení OP a 40 poškozených OP. Vyřízeno bylo 283 žádostí 
ze strany věznic. Bylo vydáno celkem 752 potvrzení o ztrátě nebo poškození OP. Projednáno bylo celkem 254 
přestupků.  Na pokutách bylo odevzdáno celkem 135tis. Kč a na správních poplatcích 79 tis. korun                        
 
Řidičské průkazy 
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Za sledované období roku 2015 bylo vydáno celkem 2021 nových řidičských průkazů. Z toho prvopisů bylo 244, za 
rozšíření řidičského oprávnění  141, za ztrátu a odcizení 161,  po uplynutí doby platnosti 1051, zapsání profesní 
způsobilosti do ŘP  59, změna údajů v řidičském průkazu 282, ostatní pak byla výměna neplatných řidičských průkazů, 
vzdání se řidičského oprávnění, poškození řidičského průkazu, výměna cizích řidičských průkazů, podmínění nebo 
omezení řidičského oprávnění aj. 
Vystaveno bylo celkem 146 potvrzení o oznámení ztráty, odcizení  eventuelně poškození řidičského průkazu.  Vydáno  
bylo celkem 81 mezinárodních řidičských průkazů, z toho 18 dle Vídeňské dohody,  63 dle Ženevské dohody. Vydáno 
133 výpisů pro soukromé osoby za poplatek. Zrušeno bylo 1835 řidičských průkazů. Vyhotoveno 258  karet řidičů. 
Vyřazeno 160 karet  řidičů po úmrtí,  odesláno 314 karet řidičů po odstěhování. Vyžádáno 223 karet řidičů z jiných 
ORP.  Zaevidování  794 školení profesní způsobilosti řidičů, počet nové zaevidovaných průkazů profesní způsobilosti  
126.  V rámci povinností v agendě provedeno 16759 úkonů v rámci  nových záznamů, oprav,  vydání blokací, omezení 
a podmínění ŘO, zrevidování karet řidičů. 
 Na správních poplatcích vybráno za sledované období 134.535,- Kč. 
 
Evidence motorových vozidel 
V roce 2015 bylo evidováno celkem 3445 nových motorových vozidel, dovozů, převodů, dědictví atd.. Zánik vozidel 
byl v 2002 případech. Vyřazeno z evidencí bylo 831 vozidel. Na vývoz jich bylo 47. Opraveny údaje byly v 1245 
případech. Změna údajů o motorových vozidlech byla v 1629 případech.Odeslání spisů včetně převodů na jiná 
registrační místa bylo 1008 případech.Celkem evidenčních úkonů bylo 10.310. Na správních poplatcích vybráno 4,430 
mil. Kč.   
 
Zkušební komisař, autoškola 
Za období roku 2015 provedeno celkem 570 zkoušek u nových žadatelů o řidičské oprávnění a dalších 378 zkoušek u 
nových žadatelů, kteří opakovaně neuspěli z testů pravidel silničního provozu, či povinných závěrečných jízd, 59 
zkoušek na vrácení ŘP,33přezkoušení profesní způsobilosti řidiče, dalších 23 nespecifikovaných zkoušek, celkem bylo 
provedeno 1063 zkoušek. Na správních poplatcích vybráno celkem 558 tis. Kč. V roce 2015 bylo evidováno celkem 13 
činných autoškol. Bylo vydáno 7 rozhodnutí ve věci změn registrací autoškol.         
 
Silniční správní úřad, taxislužba, SME, MHD 
V průběhu roku 2015 bylo na základě žádostí vyhotoveno  celkem 186  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, povolení 
výjimek z přechodné nebo místní úpravy provozu, povolení zřízení reklamy v ochranném pásmu silnice a omezení 
přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci. V Ostrově bylo povoleno 13 nových parkovacích míst pro držitele 
průkazu ZTP a ZTP/P. Další počet 125 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 44 stanovisek. Na správních 
poplatcích bylo odvedeno celkem 34 800Kč. 
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 2 300 Kč. 
 
Dopravní přestupky 
Na sledovaném úseku bylo v roce 2015 zaevidováno 460 přestupků v dopravě. Z roku 2014 evidováno a převedeno do 
sledovaného období roku 2014 dalších 29přestupků. Postoupeno bylo celkem 20 spisů na jiné příslušné úřady. Za 
sledované období roku 2015 bylo projednáno 394 přestupků, z toho 85 dopravních nehod, 46 přestupků v rámci řízení 
vozidel pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, 68 přestupkůna úseku odpovědnosti za škody způsobené 
provozem vozidla a ostatních přestupků na úseku dopravy bylo 219. Celkem uloženo 80 zákazů činnosti řízení 
motorových vozidel. Na správních poplatcích a pokutách odevzdáno přes 1,806 mil. Kč. 
 
Veřejný pořádek 
V roce 2015 bylo oznámeno 270 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 85 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 804sdělení o občanech 
Bodový systém 
V roce.2015 bylo evidováno 1787 přestupků a trestných činů zařazených do BH, za které bylo uloženo celkem 3680 
bodů. Odečtení 4 bodů bylo provedeno u 1117 řidičů. Odečtení bodů na základě školení bezp. jízdy bylo provedeno u 6 
řidičů. Celkový počet řidičů s dosaženými 12-ti body je 133. Vrácených řidičských oprávnění s odečtením všech 12-ti 
bodů bylo provedeno u 16-ti řidičů. Výpisů z BH na žádosti fyzických osob bylo vyřízeno 76. Dále bylo vyřízeno téměř 
1000 žádostí jiných orgánů o výpisy z EKŘ a podání rozličných zpráv. Celkový počet transakcí provedených v registru 
řidičů byl v roce 2015 – 14158. 
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Digitální tachograf: 
v systému digit. tachograf bylo vyřízeno 131 žádostí o vydání paměťových karet řidiče. Ve 4 případech byla vyřízena 
reklamace digit. karet 
Správní řízení: 
Zadržení řidičských průkazů – 104, vrácení řidičských oprávnění + průkazů – 96, odnětí řidičských oprávnění z důvodu 
ztráty zdravotní způsobilosti – 16, odnětí řidičského oprávnění z důvodu ztráty odborné způsobilosti – 1, řízení o 
podaných námitkách proti záznamu bodů v BH – 3 
Taxislužba: 
správní řízení o udělení oprávnění k řízení vozidel taxislužby – 18, celkem evidováno 80 řidičů, v 18 případech bylo 
provedeno zaevidování (změna) vozidla taxi, noví dopravci byli evidováni ve 2 případech.   
 
Centrální registr osob a pokladna odboru 
V rámci celostátních registrů osob bylo v roce 2015 zaevidováno celkem 1405osob, odstěhovalo se 451 osob, ukončilo 
trvalý pobyt celkem 17 lidí, 249narozenýchdětí, 297 úmrtí. Manželství uzavřelo 231párů a rozvedlo se 149 párů. Na 
pokladně odboru bylo vyhotoveno celkem 14040 příjmových dokladů se správními poplatky a pokutami. Celkem bylo 
vybráno 5 693 790,-Kč. 
 
Czech Point 
V roce 2015 bylo vydáno celkem 852výpisů a to 256 výpisů z katastrů nemovitostí, 448výpisů z rejstříku trestů, 52 
výpisů z obchodního rejstříku, 6 výpisů z bodového hodnocení řidičů, 19 výpisů z živnostenského rejstříku.bylo 
provedeno 46 konverzí dokumentů. Bylo provedeno 2395 vidimací a 1654 legalizací. Na správních poplatcích bylo za 
sledované období roku 2015 vybráno 114 tis. Kč.  
 
Práce podatelny odboru 
Na odboru dopravně správním bylo za rok 2015 evidováno a zapracováno celkem 16053 čísel jednacích spisů, odesláno 
k poštovní přepravě 7832 doporučených psaní a 4723 dopisů do datových schránek. 
 
 

Odbor životního prostředí 
 

Počet pracovníků:6  
Vodní hospodářství 
Za kalendářní rok 2015 bylo na tomto úseku vydáno celkem 194 rozhodnutí a 817 dalších písemností. Bylo vybráno 
80.300,- Kč za správní poplatky, v r. 2015 nebyly na úseku vodního hospodářství uloženy žádné pokuty. 
 
Ochrana přírody a krajiny  
Celkem byla v r. 2015 provedena údržba deseti významných lokalit a ošetřen1 památný strom a 16 ochranných pásem 
památných stromů z prostředků MŽP s přispěním z prostředků z rozpočtu města v úhrnné hodnotě více než 238 tis. Kč. 
Za kalendářní rok 2015 bylo na tomto úseku vydáno celkem 5 rozhodnutí a 34 závazných stanovisek a bylo vyřízeno 
dalších 457 písemností. Mimo to bylo na úseku ochrany přírody a krajiny vydáno 50 rozhodnutí o povolení kácení 
nelesní zeleně včetně uložení náhradní výsadby na území města Ostrov. Na tomto úseku byly uloženy pokuty ve výši 
1.000,- Kč, bylo vybráno 1.500,- Kč za správní poplatky. 
 
Samospráva městských lesů 
Celkové těžby v r. 2015 byly 1305 m3 dříví, z toho byly těžby nahodilé5 m3 (0,4 %).Prořezávky byly provedeny na 2,6 
ha,bylo zalesněno 0,70 ha holin po těžbě, proti zvěři (okusu, ohryz a loupání) bylo ošetřeno12haa proti buřeni bylo 
ošetřeno 18ha lesa, byly zřízeny oplocenky v celkové délce 0,425 km. Byla prováděna nadále postupně nezbytná 
údržba lesních cest tak, aby byl zajištěn přístup zejména k těžebním plochám ve výši 64 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 2015 bylo na tomto úseku vydáno celkem 16rozhodnutí, 37 
závazných stanovisek a bylo vyřízeno dalších 111písemností.  

 
Státní správa myslivosti 
V oblasti státní správy myslivosti podle zákona 449/2001 Sb., o myslivosti bylo za kalendářní rok 2015 na tomto úseku 
vydáno celkem 21 rozhodnutí, 189 loveckých lístků a bylo vyřízeno dalších 300 písemností.  
Odpadové hospodářství 
V rámci státní správy na úseku odpadového hospodářství za rok 2015nebylo na tomto úseku vydáno žádnérozhodnutí, 
bylo vyřízeno celkem401 písemností. Bylo provedeno 35 namátkových kontrol na úseku odpadového hospodářství. 
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Ochrana ovzduší 
V oblasti ochrany ovzduší byla za rok 2015 na tomto úseku vydána3 rozhodnutí a 30 závazných stanovisek, bylo řešeno 
10 stížností, bylo vydáno 13 povolení k pálení a vyřízeno dalších 185písemností. Dále byly prováděny namátkové 
kontroly na úseku ochrany ovzduší. 
 
Ochrana ZPF, včelařství, rybářství, týrání zvířat, rostlinolékařská péče 
V r. 2015bylo vydáno celkem 36 souhlasů (rozhodnutí) o odnětí půdy ze ZPF a s vedením tras liniových staveb, dále 
15rozhodnutí o placení odvodů za odňatou zemědělskou půdu, a další agenda související s ochranou ZPF. Odvody za 
odnětí půdy ze ZPF na území ORP činily 12.979 tis. Kč. 
Na úseku rybářství bylo vydáno 154 rybářských lístků a 1 průkaz rybářské stráže. Na úseku rybářství nebyly v r. 2015 
uloženy žádné pokuty. 
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 občanským sdružením Macík byl prováděn odchyt a kastrace 
zdivočelých koček, zajišťováno ošetření poraněných volně žijících zvířat. Na tomto úseku byla uložena pokuta ve výši 
200,- 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 2015 vyřízeno dalších 325 písemností.  
 
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. 2015 byly řešeny 4 havárie na úseku životního prostředí. 
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. 

 
 

Odbor finanční 
Počet pracovníků: 11  
Finanční účtárna  
Počet proplacených faktur 4 089 
 
Pokladna 
počet příjmových dokladů 2 856  
počet výdajových dokladů 1 044 
 
Prodeje bytů a půdních vestaveb 
Sledovány splátky u 4 půdních vestaveb. 
 
Účetnictví realitních kanceláří spravujících městský bytový fond  
                           schválený rozpočet      upravený rozpočet            skutečnost (v tis. Kč) 
Příjmy                      65 028                             65 478                                 70 437 
Výdaje                     44 303                             44 761                                 35 887 
 
Dluhy na nájemném za užívání bytů  
k  01.01.2015      11 399 tis. Kč 
k  31.12.2015      10 632 tis. Kč 
Během roku došlo ke snížení dluhů o 767 tis. Kč 
 
Úsek daní a poplatků  
Během roku 2015 bylo vydáno 23 rozhodnutí na povolení provozování 59 výherních hracích přístrojů. 
 K  31. 12. 2015 bylo ve městě povoleno 25 výherních hracích přístrojů.  
 
Příjmy do rozpočtu města z výnosu poplatků za výherní hrací přístroje a loterie dle  nového systému rozdělování v roce 
2015 činily 8.660 tis. Kč. 
 
Pohledávky města (mimo pohledávek z nájemného za byty) k 1. 1. 2015 činily 9 381 tis. Kč, k 31. 12. 2015 činily 10 
311 tis. Kč. Na nárůstu pohledávek o 930 tis. Kč se nejvíce podílely pokuty ukládané odborem dopravně správním, 
odborem obecního živnostenského úřadu a městskou policií.  
 
Rozpočet města  
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Rozpočet města na rok 2015 byl schválen s odhadovanými příjmy 345 734 tis. Kč a předpokládanými výdaji 345 734 
tis. Kč.  
 
Rozpočtová opatření a přesuny v průběhu roku 2015 
Zpracováno 283 návrhů na rozpočtová opatření a 15 návrhů na přesuny v rozpisu rozpočtu. 
 
Upravený rozpočet města na rok 2015 byl vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 454 444 tis. Kč.  
 
Plnění rozpočtu v roce 2015 činilo na příjmech včetně financování z fondů města 488 947 tis. Kč a na výdajích 373 
496 tis. Kč. Hospodaření města za rok 2015 tedy skončilo v přebytku 115 451 tis. Kč. 
 
Návrh rozpočtu na rok 2016  
Návrh rozpočtu na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem města v prosinci 2015. Celkové příjmy činí 382 412 tis. Kč a 
celkové výdaje činí 382 412 tis. Kč.  
 
Rozpočtový výhled města na léta 2017 a 2018 byl schválen zastupitelstvem města na zasedání v prosinci 2015. 
 
Rozpočet regionálního školství  
Celkový rozpočet přímých výdajů pro 22 škol a školských zařízení v regionu v roce 2015 činil 134.078 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 24 dotačních projektů musí být evidován zvlášť.  
Centrálně evidovány jsou rovněž veškeré rozpracované investice (rozestavěné stavby) položkově dle jednotlivých 
faktur. 
V průběhu roku 2015 byly jednotlivé databáze majetku (celkem 19) nepřetržitě aktualizovány dle probíhajících změn 
(jako např. dokončení nových staveb a dotačních projektů, rekonstrukce a modernizace u stávajících staveb, pořízení 
movitých věcí, apod.).  
 
Celkem byl v roce 2015 evidován majetek města včetně dotačních projektů u 10.301 položek v těchto hodnotách: 
Pozemky  154 788 088,- Kč  
Nebyt. domy a stavby    906 806 841,- Kč 
Bytové domy  483 255 516,- Kč 
Sítě a stavby  860 686 123,- Kč 
Ostatní majetek  202 079 811,- Kč 
 
Programy finanční podpory občanům města 
V roce 2015 bylo v rámci programu podpory bytové výstavby uzavřeno 9 smluv a poskytnuto 1350 tis. Kč jako 
podmíněně návratné prostředky na podporu výstavby pro bydlení. Celkem od začátku programu bylo porušeno 13 
smluv, z toho 1 se splácí a 1 je vymáhána soudně. Od zahájení programu na podporu bydlení, tj. od roku 1998 do roku 
2015, vzniklo 63 bytových jednotek a 150 rodinných domů.  
Program na změnu vytápění v souvislosti s přechodem na ekologická paliva byl v roce 2015 schválen s novými pravidly 
a podmínkami. O příspěvky v nové podobě požádalo 13 zájemců, kterým byly poskytnuty příspěvky v celkové výši 
394.319,- Kč.  
Na pořízení projektové dokumentace byl v roce 2015 vyplacen 1 příspěvek v celkové výši 18.755,- Kč. 
Veškeré finanční prostředky na tyto programy byly poskytnuty z rozpočtu města.  
 
 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Počet pracovníků: 13 
Z rozpočtu města byly v roce 2015 poskytnuty finanční příspěvky na zajištění sociálních a sociálně zdravotních služeb 
pro občany města Ostrov v celkové výši 2 814 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 

Rehos Nejdek, lůžka paliativní péče 50.000 Kč 
Člověk v tísni, o. p. s. Sokolov - projekt Letní tábor 2014 – 
prevence sociálně patologických jevů 

11.000 Kč 
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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 
Provoz K centra a terénní programy 
Provoz nízkoprahového klubu pro děti 

 
60.000 Kč 
60.000 Kč 

Náhradním rodinám, o. p. s. Karlovy Vary -  sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

30.000 Kč 

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

30.000 Kč 

Sabina Fialková – provoz Domova pro seniory „Květinka“ 
Ostrov 

20.000 Kč 

Občanské sdružení Kontakt bB, středisko K. Vary 10.000 Kč 
Středisko pro ranou péči Plzeň 9.000 Kč 
Společnost pro ranou péči Praha 9.000 Kč 
Oblastní charita Ostrov 

 zajištění sociálních služeb 
 provoz Domova pokojného stáří Hroznětín 
 provoz zařízení sociálních služeb Ostrov 
 provoz humanitárního skladu 

 
131.000 Kč 
80.000 Kč 
350.000 Kč 
26.000 Kč 

 
Odbor zajišťoval blahopřání, která byla zaslána 1 495 seniorům. U příležitosti životních jubileí seniorů města Ostrov 
bylo objednáno 357 dárkových balíčků. Balíčky předával člen vedení města Ostrov spolu s  pracovnicí Oblastní 
charity Ostrov. První narozené dítě v katastru města Ostrov v roce 2015 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 2015. 
V lednu 2015 schválilo Zastupitelstvo města Ostrov aktualizaci Pravidel pro poskytnutí příspěvku města těžce 
zdravotně postiženým dětem. Dle aktualizovaných pravidel mohly o příspěvek žádat děti ve věku od 1 roku do 18 let, 
kterým je poskytován příspěvek na péči. V roce 2015 o tento příspěvek požádalo 16 dětí a bylo jim vyplaceno celkem 
120.000 Kč. 
 
Orgán sociálně právní ochrany dětí 
Agendu orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) vykonává 7 pracovníků včetně vedoucí odboru, 6 
jako terénní sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí, včetně agendy náhradní rodinné péče. OSPOD je vedeno 
765 opatrovnických spisů a 76spisů, kdy OSPOD zastupovalo jiný úřad. V roce 2015 bylo založeno 349 nových 
opatrovnických spisů. V roce 2015 se snížil oproti roku 2014 počet opatrovnických spisů, neboť dle směrnice MPSV 
musely být vyřazeny spisy dětí, se kterými se v daném roce nepracovalo, byť dosud nedosáhly zletilosti. OSPOD byl 
v roce 2015 ustanoven ve 496případech opatrovníkem nezletilých dětí pro soudní řízení a pracovnice se zúčastnily 
541ústních soudních jednání. 
Pracovnice OSPOD mají ve své intenzivní péči 87 dětí a sledují 18 dětí, u kterých byl nařízen soudní dohled a 39 dětí, 
které jsou svěřeny do péče jiného občana než rodiče.  Celkem bylo vykonáno 1583 šetření v rodinách a výchovných 
zařízeních a 78 šetření v jiných zařízeních. Pracovnice pravidelně navštěvují 22 dětí, které jsou umístěny v dětských 
domovech, v roce 2015 provedly 118 návštěv v dětských domovech a pohovorů s nezl. dětmi. Dále je sledována péče 
pěstounských rodin o 47 nezl. dětí svěřených do pěstounské a poručnické péče. Do náhradní rodinné péče bylo 
Krajskému úřadu Karlovarského kraje nabídnuto 6 dětí a 4 děti byly v roce 2015 předány rozhodnutím soudu do péče 
budoucích osvojitelů a pěstounů. Do pěstounské péče na přechodnou dobu byly rozhodnutím soudu předány 3 děti. 
 
Kurátor pro mládež  
Agendu kurátora pro mládež vykonávají 2 pracovníci, z toho 1 na část úvazku. Vedou 92 spisů klientů, z nichž mají 48 
v intenzivní péči pro výchovné problémy, nad 3 klienty je nařízen soudní dohled, nad 8klienty ústavní výchova a 1 
klient má nařízenu ochrannou výchovu. V ústavních zařízeních a rodinách klientů bylo provedeno 122 šetření a 
pohovorů. V roce 2015 bylo spácháno 22 trestných činů mladistvými ve věku od 15 do 18 let. Přestupků se dopustilo 19 
mladistvých. V roce 2015 byla ve spolupráci s Policií ČR-obvodní oddělení Ostrov provedena 5x kontrola zneužívání 
návykových látek mladistvými osobami. 
Sociální kurátor 
Agendu sociálního kurátora zajišťuje 1 pracovník na část úvazku. Ke konci roku 2015 vedl na svém úseku 328 spisů. 
Ke konci roku 2015 vykonávalo trest odnětí svobody ve věznicích 72 osob a 11 jich bylo umístěno ve výkonu vazby, 8 
osob bylo umístěno v psychiatrických léčebnách. 
V roce 2015 měl kurátor v intenzivní péči 83 klientů, z toho 73 mužů a 10 žen. 62 % klientů tvoří obyvatelé přímo 
žijící na území Ostrova. V roce 2015 bylo v rámci kontinuální práce s pachateli trestné činnosti provedeno 19 pohovorů 
s klienty přímo ve věznici. Ve Věznici Ostrov provedl sociální kurátor 2 besedy před propuštěním pro celkem 52 
odsouzených. V roce 2015 bylo z výkonu trestu propuštěno 44 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 27 vyjádření pro výplatu 
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dávky okamžité pomoci z  důvodu ohrožení sociálním vyloučením. S 25 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 2015 bylo vedeno 13 
klientů. Ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR, středisko Karlovy Vary a organizacemi na území města 
Ostrov byl za rok 2015 zprostředkován výkon trestu obecně prospěšných prací pro 7 klientů, kteří odpracovali 774 
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 2015 měli 360 klientů, na které zpracovali standardizovaný záznam sociálního pracovníka. V rámci sociální 
práce provedli 324 šetření v domácnostech klientů.  
Sociální pracovníci zajišťují agendu občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům. Město Ostrov je ustanoveno 
opatrovníkem 24 klientů, z nichž 19 je umístěných v zařízení, pět klientů žilo mimo zařízení. Sociální pracovníci 
provedli v roce 2015 šetření v 47 rodinách osob zbavených způsobilosti k právním úkonům, kde je opatrovníkem 
fyzická osoba. 
Sociální pracovníci vydali v roce 2015 celkem 341 parkovacích průkazů osobám se zdravotním postižením. 
V roce 2015 bylo projednáno 7 žádostí o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.  
Bytová agenda 
Bytovou agendu zajišťuje 1 pracovnice.  
V roce 2015 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. V termínu duben a květen 2015 byl 
otevřen pořadník na doplnění žádostí o byty 1+1 a 1+kk. V průběhu roku jsou doplňovány pořadníky na byty v DPS 
v Ostrově a na byty v obytném souboru Klášter Ostrov. Evidujeme nyní 4 pořadníky, v nichž je zařazeno  235 žadatelů. 
Kontinuálně jsou zpracovávány žádosti o prodloužení nájemní smlouvy včetně návrhů na jednání rady města žadatelů 
s dluhem, souhlasy s ukončením nájemní smlouvy, průběžně jsou řešeny stížnosti na užívání bytu a nevhodné chování 
nájemců, kteří ruší ostatní nájemníky, probíhají kontroly užívání bytů. V rámci této činnosti bylo vyřízeno 783 čísel 
jednacích. 
V roce 2015 bylo přiděleno 62 bytů, z toho 35 bytů mimořádně, 1 bytů dle pořadníku na přidělování bytů v obytném 
souboru Klášter Ostrov, 4 bytů v Domě s pečovatelskou službou na Hlavní tř. v Ostrově, 20 bytů dle pořadníku na 
přidělování bytů se stanoveným nejvyšším nájemným, které je v místě a čase obvyklé, 1 bytů dle pořadníku na byty na 
čp. 618, 615 a 616 v Ostrově. Dále byl v roce 2015 přidělen 1 byt zvláštního určení. Velikosti přidělených bytů: 1+0  
19bytů;  1+kk 8 bytů; 1+1 16 bytů;  2+0   1 byt;   2+kk  1 byt;  2+1  10 bytů;   3+1 4 byty; 4+1 3 byty   
V roce 2015 bylo vyřízeno  104 žádostí o byty s nejvyšším nájemným, 94 žádostí o mimořádné přidělení bytu,  21 
žádostí o přechod nájmu bytu, 8 žádostí o směnu bytů, 9 žádostí o podnájem bytu, 5 žádostí o byt v obytném souboru 
Klášter Ostrov,  2 žádosti o byt zvláštního určení, 14 žádostí o byty v DPS v Ostrově a 17 žádostí o podnájem na čp. 
612 v ul. Odborů v Ostrově. V souvislosti s řešením výše uvedené agendy bylo odborem předloženo 17 návrhů a 12 
informací k projednání v Radě města Ostrov. Proběhlo 10 jednání bytové komise. 
 
V roce 2015 byla odborem SVZ vyřízena korespondence o celkovém počtu 5.507 čísel jednacích. 
         
                               

Odbor výstavby 
Počet pracovníků: 7 
Odbor z největší části provádí výkon státní správy, jako pověřený obecný stavební úřadpříslušný podle § 13 odst. 1 
písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), pro území 5 obcí: 
Hájek, Hroznětín, Krásný Les, Ostrov a Stráž nad Ohří. Dále odbor provádí činnosti speciálního stavebního úřadu pro 
stavby pozemních komunikací v celém rozsahu obce s rozšířenou působností pro obce Abertamy,Boží Dar, Horní 
Blatnou, Hájek, Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Velichov, Vojkovice a Stráž nad 
Ohřípodle § 40 odst. 4 zákona  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) 
stavebního zákona. Vykonával veškerou činnost na úseku stavebně správním ve věcech silnic II. a III. třídy a místních 
komunikací a dále veřejně přístupných účelových komunikací pro území obce s rozšířenou působností.  
 
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. 
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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, vydával kolaudační souhlasy, souhlasy s užíváním staveb, rozhodoval o změnách užívání staveb, povoloval nebo 
nařizoval odstraňování staveb, nařizoval provedení stavebních úprav nebo zabezpečovacích prací. Vydával stanoviska 
v rámci součinnosti s jinými správními úřady. Stavební úřad vyzýval obce k přidělení čísel popisných a evidenčních. 
Probíhalo zapisování dat do Informačního systému územní identifikace (ISÚI). Vyřizoval  v ISÚI nespočet reklamací a 
nesouladů vzniklých přebíráním dat ze starších podkladů. Průběžně každý měsíc předával data Českému statistickému 
úřadu o počtu zkolaudovaných domů a bytů. Významnou činností je i konzultační a i informační činnost, kterou všichni 
referenti stavebního úřadu provádějí ještě před zahájením řízení. 
 
Novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, (platná od 1.1.2015)přinesla novou agendu a v jiných 
postupech, než ukládástavební zákon a její dopad na činnost stavebních úřadů. Ta spočíváv kontrole, zda určitý prostor 
splňuje tzv. Standardy kvality bydleníjiného nežobytného prostoru tzn. např. stavby pro individuální či rodinnou 
rekreaci a jejich kontrola na místě samém. 
 
Novela zákona o posuzovánívlivů na životní prostředí (platná od 1.4.2015) nově na stavební úřady přenesla povinnosti 
pro navazující řízení (tj. územní, stavební) vždy se projednává veřejně a další podrobnější úpravy procesů projednání. 
Zásadní je změna příslušnosti – pro veškerá navazující řízení pro záměry posuzované v procesu EIA a tím je, že vždy je 
příslušný obecní úřad s rozšířenou působnostítj. ORP Ostrov i pro záměry v působnosti dnes II. Obcí tj. stavebních 
úřadů v Perninku, Jáchymově a Kyselce. U těchto záměru je nejenom stavebním úřadem pro navazující územní či 
stavební řízení, ale také změny stavby před dokončením a dále ve věci povolení zkušebního provozu, dále předčasného 
užívání a splnění podmínek pro užívání stavby. 
Na základě výzevKatastrálního úřadu pro Karlovarský krajobčanům  na uvedení do souladu se skutečností u zapsaných 
staveb v KN došlo k navýšení agendy – vydávání příslušných povolení – např. potvrzení existence stavby, dohledávání 
archivních dokumentací, ověřování dokumentace skutečného provedení stavby a dále provádění změny v užívání 
stavby. 
 
Odbor výstavby i v roce 2015 vydával vyjádření k záměrům stavebníků z hlediska souladu s územně plánovací 
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 2015 došlo a bylo vyřízeno celkem 1032 podání od občanů a organizací. Na správních 
poplatcích bylo vybráno 1079tis. Kč. 
 
V oblasti samosprávy odbor výstavby přiděloval evidenční čísla staveb, podával podněty ke zpracování změn územních 
plánů.  
 
 

Odbor majetkové správy 
Na odboru majetkové správy pracovalo v průběhu roku 2015 dvanáct zaměstnanců včetně vedoucího odboru.  
Zajišťovány byly především opravy a údržba majetku města, investiční akce a veškeré majetkoprávní činnosti. 
Odbor majetkové správy zajišťuje údržbu a opravy školských, kulturních a sportovních zařízení, chod hřbitova, útulku 
pro psy, opravy a údržbu veřejného osvětlení a televizních kabelových rozvodů, dále zajišťuje údržbu a opravy 
chodníků, komunikací, mostů a lávek ve městě. Další oblastí je zajištění údržby a oprav bytového a nebytového fondu 
v majetku města. 
Dále odbor v rámci samosprávní činnosti zajišťuje veškerou činnost při nakládání s odpady, opravy městského 
mobiliáře  
a zajišťuje provádění zimní údržby, čištění města, údržbu městské zeleně včetně běžné údržby zámeckého parku a 
klášterního areálu.  
V majetkoprávní oblasti odbor zajišťuje prodeje, pronájmy, výpůjčky a věcná břemena nemovitého majetku, zábory 
veřejného prostranství a pojištění majetku města. 
V rámci přenesené působnosti provádí odbor státní památkovou péči ve správním území obce s rozšířenou působností.  
Nedílnou součástí činnosti odboru je práce v komisích města, a to v komisi investiční, dopravní, majetku města a v 
komisi pro záležitosti místních částí. 
 

                    
Školská a kulturní zařízení v roce 2015 

V roce 2015 bylo vynaloženo na investice v oblasti mateřských škol a základních škol celkem 9 317 000 Kč. Největší investicí bylo 
zateplení a výměna oken na MŠ Masarykova a MŠ Myslbekova za  5 917 000 Kč. Na ZŠ Masarykova byla provedena rekonstrukce 
WC na 2. stupni za 1 673 000 Kč, jednalo se o kompletní rekonstrukci včetně obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů a 
vzduchotechniky. Na ZUŠ Masrykova proběhla částečná rekonstrukce tříd a WC. Na ZŠ Myslbebova byla dokončena celková 
rekonstrukce elektroinstalace budovy. Na MŠ Palackého bylo vybudováno pískoviště v podobě hradu za 207 000 Kč a na ZŠ 
Myslbekova byla vybudována zpevněná plocha pro venkovní učebnu. 
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Na opravách bylo vyčerpáno 7 790 488 Kč celkem. Největší opravy proběhly na ZŠ Májová, kde byla provedena oprava 
elektroinstalace a tímto byla dokončena celková výměna elektrorozvodů včetně zařizovacích předmětů. Na ZUŠ Masarykova byla 
provedena částečná oprava uvolněných prostor po realitní kanceláři a ostatních nájemnících. Oprava prostor ZUŠ byla v celkové výši 
637 548 Kč. Opravením těchto prostor došlo ke zlepšení kvality výuky a navýšila se kapacita školy. Dále probíhaly drobnější opravy 
ostatních objektů. Byla provedena částečná výměna výkladců na Staré radnici, kde došlo ke zlepšení tepelné pohody a snížení 
tepelných ztrát. Bylo obnoveno schodiště na ZŠ Májová do tělocvičny a k zubní ordinaci, jež bylo v havarijním stavu. 
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 2015 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 v druhém týdnu září. Léto v roce 2015 patřilo k teplotně velice nadprůměrným 
létům, což se odrazilo i na celkové návštěvnosti tohoto zařízení. Celkem navštívilo koupaliště necelých 21 tisíc osob a na vstupném 
bylo vybráno 776 tis. Kč. Celkové náklady vynaložené na provoz tohoto zařízení, včetně oprav a údržby, činily 2,234 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 3,559 mil. Kč. Za spotřebu elektrické energie veřejného 
osvětlení ve městě a spádových obcích bylo zaplaceno celkem 2,274 mil. Kč. Nově rekonstruované osvětlení bylo provedeno 
v ulicích Mánesova, Seifertova a v části ulice Lidická. V ulici nejedlého a v části ulice Krušnohorská byla provedena výměna 
stávajících svítidel za nová svítidla Led zdroji.  
 

Městský hřbitov 
V průběhu roku 2015 byly na městském hřbitově provedeny běžné opravy zařízení. Náklady na opravy a údržbu areálu hřbitova byly 
ve výši 101 tis. Kč. Provozní náklady na zajištění chodu hřbitova (el. energie, vodné a stočné, odvoz odpadu a mandátní odměna) 
činily v roce 2014 celkem 465 tis. Kč. Na poplatcích za pronájem hrobových a urnových míst, včetně poplatků za služby bylo 
vybráno 462 tis. Kč. V průběhu roku byla provedena rekonstrukce části hřbitovní zdi v jižní části areálu.   
 

Městský útulek pro psy 
V roce 2015 bylo na území města odchyceno nebo předáno do městského útulku cca 225 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 1,235 
mil. 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 2 233 tis. Kč. Akce „Jarní úklid“ probíhala převážně o víkendech. 
Celkem bylo odvezeno 66 ks kontejnerů s objemným odpadem v částce 359 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 108 ks nádob na třídění plastů, 101 ks  na papír, 4 ks na bílé sklo, 
61 ks na sklo barevné a rozmístilo se 28 ks nádoba tzv. duálů na bílé i barevné sklo.  
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.  
Sběr textilu je zajišťován prostřednictvím 8 ks zelených kontejnerů firmy Koutecký s.r.o. 
Kolektivní systém Elektrowin odměnil Město Ostrov, které se umístilo na 1. místě v kategorii „Obec nad 5000 obyvatel“ vysbíráním 
nejvíce spotřebičů včetně chlazení. Ostrov shromáždil celkem 3,31 kg na jednotlivce a obdržel za to kromě certifikátu také šek na 20 
tisíc korun. 
V soutěži, kterou vyhlašovala společnost Asekol, nejlepší město (obec) ve sběru vyřazeného drobného elektrozařízení, televizí a 
monitorů za rok 2014 v jednotlivých krajích ČRV Karlovarském kraji se v kategorii obcí nad tři tisíce obyvatel umístilo na prvním 
místě město Ostrov s průměrným sběrem 2,306 kg elektroodpadu na obyvatele. 
 
Porovnání třídění za rok 2007 - 2015 : (t/rok) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sklo 121  165  164  148  176  174 183 171 187 

Papír 445  247  440  308  317  313 293 297 331 

Plasty   65    85  104  110  133  162 170 181 214 

Nápojové kartony    3     3      4     4      6  7 7,5 7,4 9 

Textil -     9     12    22    20  22 30 32 33 

Kovy     9    17     19      7    14  12 15,6 10,4 10 

Směsný komunální 
odpad 

2 850 2 602 2 365 2 311 2 469  2 426 2 333 2 319 2 265 



 14

 
Na úseku oprav městského mobiliáře byly zajišťovány opravy nefunkčních prvků včetně prvků na dětských hřištích. Náklady činily 
250 tisíc Kč. Herní prvky, které již dosloužily a neodpovídaly normám ČSN 1176-7, byly nahrazenými novými. Náklady na pořízení 
a instalaci těchto prvků činily 287 tisíc Kč. Pořídili jsme i fitness prvky do Zámeckého parku v ceně 99 980,- 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 103 tis. Kč. Renovovaly se stářím poničené lavičky a sušáky na prádlo. Průběžně 
byly vyřizovány žádosti občanů na různé druhy oprav městského mobiliáře, též na pořizování nového mobiliáře jako jsou např. 
lavičky a sušáky na prádlo, v celkové částce 533 tis. Kč. 

 
Čistota města 

Úklid pro město zajišťuje firma Marius Pedersen a.s. Úklid zahrnuje sběr papírků a drobných odpadků po městě, průběžné letní 
čištění, tedy 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 o místních komunikacích 2015/2016 a dle Nařízení 
města č. 1/2014, o zabezpečení zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic 
v zimním období a o vymezení místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam zimní údržba neprovádí.  

 
 

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 žádosti 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.   

Koncem  roku  2015 proběhlo výběrové řízení na údržbu části městské zeleně. Dle kritéria nejnižší nabídková cena zvítězil pan Lubomír Kříž. 
 

Doprava a místní komunikace 
Na úseku dopravy a místních komunikací bylo v roce 2015 investováno do běžných oprav místních komunikací ve městě a přilehlých 
částech města : 
 
  1)  Opravy a údržba vozovek                                           4.020 tis. Kč  
  2)  Opravy a údržba chodníků                                           2.290 tis. Kč 
  3)  Opravy schodišť                                  90 tis. Kč 
  4)  Údržba vodorovného a svislého doprav. značení                       695 tis. Kč 
  5)  Opravy mostních objektů                                                              59 tis. Kč  
  6)  Opravy a výroba zábradlí a zídek                                                  32 tis. Kč 
  7)  Projektové dokumentace k opravám silnic a chodníků               337 tis. Kč  
  8)  Opravy a udržování autobusových zastávek                                 60 tis. Kč 
  9) Příspěvky na výstavbu vodovodu ve Kfelích                            1 872 tis. Kč 
10) Opravy a udržování kašen a vodních nádrží                                   45 tis. Kč   
11) Periodické prohlídky mostů a lávek                                                61 tis. Kč 
    
V rámci oprav chodníků byly, mimo jiné, rekonstruovány chodníky v ulici S.K.Neumanna před č.p. 1006 a 1012, v Horské ulici před 
čp. 856 - 857 a také před č.p. 883 - 884. Dále byl zrekonstruován chodník před č.p. 1115-1117 v ulici Kollárova, včetně jednotlivých 
vstupů do objektu a v neposlední řadě plocha u prodejny bonsají v ulici Nejedlého. Taktéž bylo dořešeno odvodnění chodníku 
v Lipové ulici před čp.627-628 .  
 

Opravy kanalizačních zařízení v majetku města 
Na opravy dešťové kanalizace v majetku města bylo vynaloženo 360 tis. Kč. Jedná se zejména o opravy dožilých uličních vpustí a 
ACO žlabů v místních komunikacích.  
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. Tato společnost zajišťovala i čištění lapolů na městských parkovištích (70 tis. Kč).    
 
 
 
 

Rekonstrukce  a opravy mostů 
V říjnu 2015 byla dokončena rekonstrukce lávky přes Bystřici, která umožňuje přístup z ulice Školní do Zámeckého parku.  
Rekonstrukce zahrnovala kompletní výměnu tělesa lávky (dnes se jedná o železobetonový monolit, usazený na nosných ocelových 
profilech).  
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Finální řešení navrhla projekční kancelář Pontika s.r.o. Zhotovitelem stavby byla firma Lemonta s.r.o. Celkové náklady stavby 
(včetně projektové dokumentace) činily 936 tis. Kč.  
 

Ostrov, Revitalizace vnitrobloků 
V roce 2015 byly realizovány „dotační“ stavby v rámci celku pod názvem Ostrov, Revitalizace vnitrobloků. Ten mimo jiné 
zahrnoval i stavby Ostrov, Seifertova ulice, Rekonstrukce vozovky a chodníku a Ostrov, Revitalizace Halasovy ulice 
včetně vnitroblok ů.  
 
Ostrov, Seifertova ulice, Rekonstrukce vozovky a chodníku  
zhotovitel - Vodohospodářské stavby Teplice, společnost s r.o. 
projektant – Ing. Martin Kohout 
náklady stavby - 3,4 mil. Kč  
 
Ostrov, Revitalizace Halasovy ulice včetně vnitroblok ů“   
zhotovitel – COLAS a.s. 
projektant – Ing. Igor Hrazdil 
náklady stavby - 8,5 mil. Kč. 
 
 

Bytové hospodářství 
Na opravu a údržbu bytového fondu bylo v roce 2015 vynaloženo 6 371 tis. Kč. Mimo běžnou údržbu realizovány i opravy a 
rekonstrukce většího rozsahu - viz tabulka: 

 
objekt Finanční částka 

Oprava teras domu zvláštního určení (2 balkony) 267 tis. 
Likvidace anglických dvorků na čp. 625-626 114 tis. 
Oprava střechy č.p. 709 jižní část 421 tis. 

 
 

Nebytové hospodářství 
Na opravu a údržbu nebytových prostor bylo v roce 2015 vynaloženo 1 044 tis. Kč. Mimo běžnou údržbu byly realizovány  
opravy a rekonstrukce většího rozsahu - viz tabulka: 
 
 

objekt Finanční částka 
Oprava střechy na garáži v objektu čp. 792 (M. Pedersen) 121 tis 
Oprava střechy a svodů v objektu č.p. 175   171 tis. 

                                                                                                                         
 
 

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 140 nájemních smluv a 96 výpůjčních smluv na nebytové 
prostory. Dvě třetiny nebytových prostor má ve správě společnost DOSPRA spol. s r.o. Příjem z nájemného za pronájem nebytových 
prostor ve správě Města Ostrov za rok 2015 byl 2 898 000,- Kč. 
Ač jsou současní nájemci nebytových prostor v majetku Města Ostrov již po dobu sedmi let zvýhodňováni nenavyšováním 
nájemného o inflaci a nájemci noví mají možnost využít 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 
snižování nájemného.  
 

Zvláštní užívání veřejného prostranství 
Odborem bylo vydáno celkem 150 souhlasů se zvláštním užíváním veřejného prostranství, příjem z místních poplatků činil 1 707 
600,- Kč a z pronájmu tržních míst na tržišti „U Lékárny“ celkem 11 400,- Kč. 
 

Ekonomicko-administrativní činnost 
V souvislosti s řešením výše uvedených činností bylo odborem předloženo 214 návrhů k projednání v radě města a 28 návrhů 
k projednání v městském zastupitelstvu. Současně byla řešena korespondence odboru, kdy bylo doručeno celkem 1 844 dokumentů 
ve spisové službě a provedeno 1 718 vypravení do konce roku.  
Odbor majetkové správy v roce 2015 připravil při nakládání s nemovitým majetkem Města Ostrov 149 návrhů pro jednání Komise 
majetku města. 

 
Prodeje a pronájmy pozemků a staveb 

V průběhu roku 2015 bylo realizováno 20 smluv o převodu nemovitých věcí, z toho bylo 15 smluv kupních (5 smluv se týkalo 
nákupu staveb garáží), 2 smlouvy budoucí kupní, 1 směnná smlouva, 2 smlouvy darovací (o bezúplatném převodu) a dále 1 smlouva 
o advokátní úschově. Dále bylo uzavřeno 24 smluv o zřízení věcného břemene, z toho 17 smluv byly smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene - služebnosti. V souvislosti s žádostmi o prodej obecního majetku bylo uzavřeno 11 dohod o úhradě 
nákladů spojených s prodejem nemovitostí. 
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Příjem z prodeje pozemků v majetku města byl v roce 2015 celkem 968 tisíc Kč, za nákup pozemků do majetku města bylo 
zaplaceno 1.711 tis. Kč. Za výkup garáží v území RP Jáchymovská ulice – vlečka a Lidická ulice bylo uhrazeno celkem 246 tis. Kč. 
Za nákup nemovitostí s předkupním právem dle nového OZ bylo uhrazeno 36 tis. Kč Byl schválen prodej bytových domů v Lidické 
ulici a započala realizace tohoto prodeje. Také proto příjem města za prodej ostatních nemovitostí činil v roce 2015 celkem 7.539 
tisíc. Kč. Splátky z prodeje půdních vestaveb činily 261 tis. Kč. Finanční náhrady za zřízení věcných břemen pak  196 tisíc Kč. 
Město Ostrov naopak vydalo za zřízení VB ve svůj prospěch částku ve výši 30 tisíc Kč. 
 
Během roku bylo také pro účely stavebního řízení uzavřeno 13 smluv o právu k provedení stavby a vypracováno 75 vyjádření či 
stanovisek OMS pro územní, stavební či vodoprávní řízení.  
V roce 2015 bylo uzavřeno 29 nových nájemních smluv nebo jejich dodatků na pronájem pozemků nebo sloupů veřejného osvětlení, 
13 smluv výpůjčních (včetně Dohod o dočasném bezplatném užívání vymezené části pozemku v zahrádkářské osadě č. 10) a 1 na 
pronájem pozemků pod garáží.  Během roku bylo ukončeno 113 nájemních smluv, především v souvislosti s předáním části 
zahrádkářské osady č. 10 zpět ČZS. 
Příjem z pronájmu pozemků Českému zahrádkářskému svazu činil 553 tis. Kč, z pronájmu pozemků v honitbách 23 tis. Kč, z 
pronájmu ostatních pozemků 1.402 tis. Kč a příjem z pronájmu sloupů veřejného osvětlení pak 62 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, s pracovní skupinou pro nominaci ozn. „Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří“  pro zápis  na Seznam 
světového dědictví.  Dohlíží na čerpání dotací na obnovu kulturních památek a objektů v městských památkových 
zónách. 
 
Ve správním obvodu pověřené obce Ostrov bylo v roce 2015 evidováno 3 nemovité národní kulturní památky a 140 
nemovitých kulturních památek, zapsaných v  Ústředním seznamu kulturních památek ČR, 3 památkové zóny (Ostrov, 
Horní Blatná, Jáchymov), dvě ochranné pásma kulturních památek - Hradu a zámku Horní Hrad a národní kulturní 
památky třídírny uranové rudy-Rudá věž smrti a dvě krajinné památkové zóny- území Hornické kulturní krajiny 
Abertamy-Horní Blatná- Boží Dar a území Hornické kulturní krajiny Jáchymov. V roce 2015 se odbor v rámci výkonu 
státní památkové péče vyjádřil k 5 návrhům na prohlášení věci za kulturní památku. Za nemovitou kulturní památku 
byly prohlášeny 3 objekty –Revír Hrazený potok - Zlatý kopec v k.ú. Ryžovna a městské domy čp. 133 a čp. 134 
v Jáchymově. Ve věci státní památkové péče v  přenesené působnosti v  celém správním území obce bylo v roce 2015 
vydáno 85 závazných stanovisek z toho 38 k obnově nemovitých kulturních památek a 47 k obnově objektů 
v městských památkových zónách..  
 
Město Ostrov vynaložilo v tomto roce nemalé finanční prostředky na obnovu památkově chráněných objektů, dozor 
památkové péče byl vykonáván při rekonstrukci kapličky v Maroltově, při zadláždění předpolí kaple sv. Floriána a 
zadláždění cesty u městské knihovny, opravě části hřbitovní zdi a mnoho dalších. Dále byl dozor vykonáván při výměně 
střešní krytiny na objektu čp. 281 a obnově fasády na objektu čp. 9 v Ostrově, při rekonstrukci radnice a revitalizaci 
náměstí Republiky v Jáchymově, při obnovách kostelů v Horní Blatné a v Perninku a dalších.    
 

Pojištění města 
Pojištění Města Ostrov je zahrnuto v sedmi pojistných smlouvách- Pojištění majetku – živel, odcizení, vandalismus, 
strojní a elektronika, Pojištění odpovědnosti, Zemědělské – pojištění lesů, Zemědělské – pojištění zeleně v parku u 
České pojišťovny a.s., Kolektivní úrazové pojištění žáků u UNIQA pojišťovny a.s., Flotilové pojištění odpovědnosti 
vozidel, Flotilové havarijní pojištění vozidel u Kooperativa pojišťovny a.s. Za rok 2015 bylo uhrazeno celkové pojistné 
ve výši 1 338 998,00 Kč. Zaregistrováno bylo 106 škodných události.  

 
 

Odbor investic 
INŽENÝRSKÉ STAVBY: 
KOMUNIKACE:  
1) Ostrov, Obytná zóna za budovou Policie ČR – cena za zhotovení stavby podle smlouvy o dílo a dodatku činila 2 
208 732,78 Kč včetně DPH. 
 
2) Ostrov, Parkoviště zadní Lidická – cena za zhotovení stavby podle smlouvy o dílo a dodatků ke smlouvě činila 8 
113 900,73 Kč včetně DPH. 
 
3) Ostrov, Lidická ulice, parkoviště před lékárnou – cena za zhotovení stavby podle smlouvy o dílo a dodatků činila 
2 457 401,71 Kč včetně DPH. 
 



 17

4) Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice – cena za zhotovení stavby podle smlouvy o dílo a dodatků činila 9 927 364,79 
Kč včetně DPH. 
 
POZEMNÍ STAVBY: 
1)  Letní tábor a rekreační středisko MDDM Ostrov v Manětíně – 2. etapa 4. část cena za zhotovení stavby podle 
smlouvy o dílo a dodatku ke smlouvě činila 5 695 444,- Kč vč. DPH. 
   
2)  Stavba Odvodnění pohledové zdi v zámeckém parku – Odvodňovací kanálky, samostatná akce  realizovaná 
v rámci dokončení projektu Rekonstrukce Pohledové zdi:                                                              celková cena za 
zhotovení stavby podle smlouvy o dílo a návazných prací činila   437 tis. Kč s DPH. 
3)  Rekonstrukce zámku Ostrov  
  - v rámci dotačních staveb, bylo umožněno financování tzv. DODATEČNÝCH AKTIVIT ( dodatečně uplatněné 
aktivity pro zlepšení propagace a rozšířené využití celého dotačního projektu)      

• Za I. etapu projektu – Zámek Ostrov - stavební úpravy, expozice Ostrovsko a hornictví (Stříbrná stezka/ 
Silberstrasse) –  bylo profinancováno 509 tis. Kč s DPH 

• Za IV. etapu projektu - Zámek Ostrov, stavební úpravy - zastřešená dvorana zámku – bylo profinancováno 369 
tis. Kč s DPH 

• Za projekt Rekonstrukce Pohledové zdi – DODATEČNÉ AKTIVITY:  
- Odvodnění pohledové zdi – okapový chodník 
- Slavnostní nasvícení pohledové zdi 
Celkové náklady  615 tis. Kč s DPH 

• Zámek  II. A III.etapa  – Přebudování zámku na MěÚ  
V rámci dokončovacích prací byly provedeny stavební úpravy na zámku v tomto rozsahu: 
- Snížení podhledu v zasedací místnosti vedení města 
- Úpravy a doplnění IS, polepy průhledných ploch, stavební úpravy, dispoziční změny, zámky 
- Zámečnické a truhlářské práce 
- Drobné stavební úpravy 

Celkově profinancováno 709 tis. Kč s DPH 
 
 

4) Projekt Naučná stezka – Po starých cestách okolo Ostrova - dotace: 
 

        1.  Horní Žďár – kombinovaná trasa podél 1/25 
          Zhotovitel:  STRABAG a.s., Praha, 
          Celkové náklady: 11 400 213,98 Kč 
          2.  Zadláždění chodníku k Paláci princů (MěK) 
               Zadláždění předpolí kaple sv. Floriána 
          Zhotovitel:     DREDGER s.r.o.,  
          Celkové stavební náklady – 1.650 tis. Kč 

 
3.  Rekonstrukce kaple sv. Anny   

              Rekonstrukce kaple sv. Floriána 
          Zhotovitel:      BOLID M, s.r.o.  
          Celkové stavební náklady – 1.700 tis. Kč 

4.  Rekonstrukce kapličky v Maroltově 
Zhotovitel:  TERRIGENA Art s.r.o.,  
Celkové stavební náklady -  708,5 tis. Kč s DPH 
5.  Rekonstrukce bývalého vodojemu v Moříčově  
Zhotovitel:  Bc. Jiří Šmíd DiS.,  
Stavební náklady celkem: 132,6 tis. Kč s DPH 
 

5) EKOCENTRUM – Vzduchotechnika pro skleník a chovatelství a návazné stavební práce 
      Zhotovitel: MP Vzduchotechnika s.r.o. 
     Celkové náklady:                         379,0 tis Kč s DPH 
 
6) Realizace úspor energií – Lidická 1036, Ostrov - cena za zhotovení stavby podle smlouvy o dílo a dodatku ke 

smlouvě činila 2 367 821,80 Kč vč. DPH. 
 

Odbor rozvoje a územního plánování 
Počet pracovníků: 7 
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Odbor rozvoje a územního plánování v roce 2015 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 2015 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. Zároveň ÚUP zahájil přípravné práce v souvislosti 
s přičleněním nově vzniklé obce Doupovské Hradiště do správního území obce s rozšířenou působností (ORP) Ostrov. 
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 ORP pro výše jmenovaná města a 
obce. Pro obce ve svém správním území odbor v roce 2015 pokračoval v pořizování ÚPD či jejich změn, a to konkrétně 
pro Stráž n. Ohří, Vojkovice, Krásný Les, Boží Dar a Horní Blatná, zároveň bylo zahájeno pořízení změn č. 1 a 2 
Územního plánu Ostrov a změny č. 7 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. - vlečka. V roce 2015 
byla vydána územně plánovací dokumentace obce Potůčky - Územní plán Potůčky. Dále probíhala příslušná projednání 
návrhů ÚPD pro obce Boží Dar, Krásný Les, Vojkovice a Stráž nad Ohří a Horní Blatná. V souladu se stavebním 
zákonem a bylo zahájeno zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Hroznětín a Jáchymov. V roce 2015 byly 
průběžně aktualizovány ÚAP pro celé správní území ORP Ostrova. 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 2015 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.2015 v počtu 3 
referentů. 
 
Úsek rozvoje 
Na úseku rozvoje města v roce 2015 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.  
 
Strategický plán rozvoje města Ostrova (SPRMO) 
V průběhu 2. čtvrtletí bylo zpracováno vyhodnocení plnění Strategického plánu rozvoje města za rok 2014 a byl 
zpracován návrh na aktualizaci na roky 2015 a další. Současně byla zpracována aktualizace socio-ekonomické analýzy 
města a vyhodnocení SPRMO za roky 2006-2014, dopracována byla Databáze projektů pro nadcházející období  
2015 - 2020.  
 
Národní dotace 
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2015 
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 bylo provedeno dokončení obnovy fasádních omítek věže a bočních štítů lodě kostela Nejsvětější Trojice  
v Perninku, kdy vlastník kulturní památky Římskokatolická farnost Ostrov získal dotaci ve výši 80.000,- Kč. Zároveň 
pokračovala renovace a výměna oken v přízemí objektu usedlosti č.p. 133 v Malém Hrzíně, kdy vlastníci kulturní 
památky Ing. Daniel Čabrada a Ing. Barbora Čabradová získali dotaci ve výši 62.000,- Kč. Vlastníci objektu č.p. 281 
v Ostrově Nádražní ulici paní Blanka Rau a Blanka Rauová získali na výměnu střešní krytiny včetně klempířských 
prvků dotaci ve výši 197.000,- Kč. Z doplňkového kola se nám podařilo získat dotaci ve výši 1.000.000,- Kč na první 
etapu obnovy krovu a střešní krytiny kostela Nanebevzetí Panny Marie ve vlastnictví obce Velichov.     
 
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2015  
V roce 2015 Ministerstvo kultury ČR poskytlo finanční podporu ve výši 267.000,- Kč na obnovu hřbitovní ohradní zdi 
ve vlastnictví města a ve výši 133.000,- Kč na obnovu fasády měšťanského domu na Starém náměstí  
č.p. 9 ve vlastnictví pana Lubomíra Bachury. Aby podpora z MK ČR mohla být panu Bachurovi poskytnuta, muselo 
město ze svého rozpočtu poskytnout příspěvek ve výši 31.000,- Kč. V listopadu 2015 bylo zažádáno o finanční podporu 
na obnovu městské památkové zóny v Ostrově pro rok 2016 na tyto akce: celkové restaurování poškozených štukových 
a kamenných částí Propylejí, celkové restaurování pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého umístěné na mostku přes 
řeku Bystřici v areálu zámeckého parku, obnovení dožilého sanačního omítkového systému kaple sv. Marie 
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Einsiedelnské a hřbitovní ohradní zdi s bránou a dále na pokračující akci restaurování omítek a nátěrů lodě kostela sv. 
Michaela a P. Marie Věrné. 

 
Projekty spolufinancované z fondů Evropské unie 
Projekt „Ostrov, Lidická ulice“  
V září 2014 Město Ostrov podalo žádost o dotaci na projekt Ostrov, Lidická ulice z prostředků Regionálního 
operačního programu NUTS II Severozápad (ROP). Jednou ze staveb bylo parkoviště před lékárnou a druhou 
parkoviště u domů č.p. 1350 – 1352 a 1353 – 1356 (tzv. zadní Lidická). 
Stavba Lidická ulice – parkoviště před lékárnou řešila úpravu stávajících místních komunikací včetně parkovišť, jejich 
odvodnění a osvětlení. Parkovací plocha před lékárnou byla rozšířena na 22 parkovacích kolmých stání. Komunikace 
v zadní Lidické byla upravena na obytnou zónu. Od Lidické ulice byla ohraničena u obousměrných spojek 
chodníkovými přejezdy, na konci ulice u jednosměrného výjezdu pak montovatelným zpomalovacím prahem. Celkem 
vzniklo 88 parkovacích stání, z toho 5 pro tělesně postižené. Zpevnění parkovišť bylo provedeno z vegetačních dílců, 
stání pro tělesně postižené z betonové silniční dlažby. Součástí této stavby byly také vegetační úpravy, kdy byl nad 
gabionovou stěnou osázen živý plot. Celý projekt byl ukončen v září 2015, náklady projektu činily 10,9 mil. Kč,  
na stavbu byla poskytnuta dotace ve výši 7,9 mil. Kč, tzn. 85% celkových způsobilých nákladů. Stavbu prováděla 
stavební firma COLAS CZ, a.s.. 
 
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 2015 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 konce 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 350 
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 
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 konce roku 2022. 
 
Projekt realizace úspor energie - ZŠ Májová, MŚ Palackého (program OPŽP) 
V březnu 2012 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí na zateplení veřejných budov. 
V prosinci 2012 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace. V rámci projektů došlo ke zlepšení tepelně technických 
vlastností obvodových konstrukcí budovy, tj. zateplení fasády objektu, zateplení stropů k nevytápěným půdním 
prostorům, zateplení podlah k suterénu a výměnu otvorových výplní. Během léta 2013 bylo provedeno zateplení obou 
objektů. Dotace z Operačního programu životní prostředí a Státního fondu životního prostředí činila celkem 
6 235 580,70 Kč, přičemž celkové náklady činily 13 656 502,91. Obě dotace byly proplaceny v roce 2015. 
 
Projekt Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov (Progr am ROP) 
Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na projekt Revitalizace lokality 
„Kopec“ byla podána v listopadu roku 2013, v roce 2015 byly dokončeny veškeré práce. Revitalizace lokality 
zahrnovala 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). Celkové výdaje 
činily 13,5 mil. Kč, dotace ve výši 85% způsobilých výdajů (10,4 mil Kč) byla městu Ostrov v průběhu roku 2015 
proplacena. 
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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 vznikl 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 je využíván pro skateboarding a BMX kola, případně in-
line bruslaře a koloběžky. Výstavba byla ukončena v létě 2015, na stavbu byla poskytnuta dotace ve výši 3,11 mil. Kč, 
tzn. 85% celkových způsobilých nákladů (3,66 mil. Kč). 
 
Projekt „Nau čná stezka Po starých cestách okolo Ostrova“ (ROP) 
Projekt zahrnuje několik investičních akcí, jejichž spojením vznikla na Ostrovsku nová naučná stezka s 22 zastaveními. 
Realizace byla naplánována již v roce 2011, kdy se poprvé podařilo na projekt podepsat smlouvu o poskytnutí dotace. 
Bohužel tehdy ale nedošlo k dohodě s ŘSD ohledně technického řešení cyklostezky podél hlavní silnice v Horním 
Žďáru, a tak se od realizace ustoupilo. Město Ostrov ale se svou žádostí o poskytnutí dotace uspělo i v další Výzvě 
ROP, a tak mohly být práce po podpisu smluv konečně zahájeny. Součástí projektu byly kromě nového úseku 
cyklostezky v Horním Žďáru i rekonstrukce kapličky v Maroltově, vybudování vyhlídkové plošiny na tělese bývalé 
vodárny v Moříčově, zadláždění předpolí kaple sv. Floriána a Paláce princů, odvlhčení vnitřního zdiva kaple sv. 
Floriána a rekonstrukce vnějšího schodiště podél kaple sv. Anny. Náklady na realizace dosáhly 15,4 mil. Kč, závěrečné 
vyúčtování a jeho kontrola ze strany poskytovatele dotace včetně proplacení proběhne v roce 2016.    
 
Ostrov - revitalizace vnitrobloků (Program ROP) 
V září 2014 byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu. Obsahem projektu je rekonstrukce tří 
lokalit – 10. etapa, 13. etapa, Seifertova ulice a Halasova ulice včetně vnitrobloků. Modernizací prošla nejen 
komunikační síť, ale také chodníky, odpočinkové a herní plochy. Současně s těmito úpravami byla revitalizována 
související městská zeleň. Hlavním přínosem stavby je zvýšení kvality a celkové užitné hodnoty městského prostoru, 
zlepšení dopravní obslužnosti v území, zvýšení bezpečnosti silničního provozu včetně řešení bezbariérových přístupů 
(snížený obrubník, signální a varovné pásy), zatraktivnění odpočinkových a volnočasových ploch (vybudování nových 
případně modernizace stávajících dětských hřišť). Stavba probíhala od března do srpna roku 2015 a bylo na ni 
vynaloženo celkově 31 237 936,66 Kč, přičemž poskytnutá dotace byla proplacena ve výši 23 645 698,93 Kč. 
 
Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice (Program ROP) 
V září 2014 byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu. Obsahem projektu je rekonstrukce ulice 
Čapkova a ulice Nejedlého. Jedná se o rekonstrukci dopravní a technické infrastruktury v řešené lokalitě. Dojde 
k rekonstrukci místní komunikace a parkovacích ploch. V rámci projektu dojde ke změně charakteristického řezu 
vozovky, přičemž budou zmodernizovány stávající komunikace tím, že budou zjednosměrněny, dojde k náhradě 
jednoho jízdního pruhu novým parkovacím pruhem, budou zbudovány nové chodníky po obou stranách ulice. Stavba 
probíhala od března do června roku 2015 a bylo na ni vynaloženo celkově 9 983 664,79 Kč, přičemž poskytnutá dotace 
byla proplacena ve výši 7 073 501,78 Kč. 
 
Přeshraniční spolupráce 
Mikroregion Centrální Krušnoho ří 
Odbor rozvoje a územního plánování se pravidelně účastnil 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 2015 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 „St říbrná stezka - Silberstrasse - I.investiční etapa“  (program Cíl3/Ziel3) 
V roce 2015 byla realizace tohoto projektu dokončena. 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 proběhla úspěšná rekonstrukce části ostrovského zámku a 
vybudována expozice „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 



 21

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 března 2015. Městu Ostrov se dodatkem ke smlouvě podařilo dodatečně zajistit další dotační 
prostředky, díky kterým bylo možno profinancovat i značnou část neinvestičních výdajů z dřívějších let (odborné 
studie, libreto expozice, renovace exponátů). Celkové výdaje projektu dosáhly částky 23,9 mil. Kč, přičemž 90% této 
částky (21,5 mil. Kč) již bylo městu proplaceno ve formě dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního 
rozpočtu ČR.   
 
 
Projekt „Zintenzivn ění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a městem Kurort 
Oberwiesenthal“ - Zastřešení dvorany ostrovského zámku (program Cíl3/Ziel3) 
Realizací projektu byla nastartována užší spolupráce Ostrova se saským městem Kurort Oberwiesenthal, a to zejména v 
oblasti turistické a kulturně-společenské. Projekt byl realizován v rámci dotačního Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu 
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013. V investiční části projektu 
Ostrov realizoval zastřešení a využití vnitřního nádvoří ostrovského zámku. Tato realizace byla součástí rozsáhlé 
rekonstrukce celého objektu, který dnes veřejnosti slouží jako sídlo městského úřadu. V poslední fázi realizace se Městu 
Ostrov podařilo dosáhnout smluvního navýšení dotačních prostředků, takže bylo možno dodatečně uplatnit 
profinancování řady dalších nákladů (doplnění interiérů, výroba obsáhlého katalogu, rekonstrukce tzv. Aliančního a 
pivovarského znaku atd.) Náklady projektu dosáhly 28,14 mil. korun, přičemž 90% této částky (25,3 mil. Kč) již bylo 
městu proplaceno ve formě dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního rozpočtu ČR. V neinvestiční 
části projektu se v současné době pořádají četné akce za účasti zástupců obou měst i nejširší veřejnosti (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.  
 
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 opravil Pohledovou zeď v zámeckém parku, čímž byla završena celá 
rekonstrukce ostrovského zámku. Perlou celé stavby je desetimetrová kovová vyhlídková plošina, ze které mohou 
návštěvníci přehlédnout celý park, historické jádro města i vzdálenější horizont. Směrem od Starého města zpříjemnila 
celé prostředí malá „Zahrada vůní a barev“ se záhony bylin a s příjemným posezením. V poslední fázi byl směrem 
z parku dokončen okapový chodník a celá zeď byla osazena nočním nasvícením. 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. V Ostrově budou  každoroční dvě akce začleněny do programu Klášterních slavností a 
Michaelské pouti. Náklady celého projektu dosáhly 8,28 milionu korun, přičemž 90% z těchto způsobilých výdajů bylo 
městu Ostrov koncem roku 2015 proplaceno ve formě dotace z ERDF a Státního rozpočtu ČR.   
 
Projekt Realizace úspor energií – MŠ Masarykova, MŠ Myslbekova, Lidická 1036, Ostrov (Program OPŽP) 
V dubnu 2014 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí a Státního fondu životního 
prostředí na zateplení veřejných budov. V únoru 2015 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace. V rámci projektů 
budou kompletně zatepleny budovy dvou mateřských školek a budovy v ulici Lidická 1036. Během realizace projektů 
dojde k výměně oken, vnějších dveří a celoplošnému zateplení fasády. Práce budou probíhat v létě roku 2015. Celkové 
výdaje projektů činí 8 497 209,39 Kč, poskytnutá dotace činila 4 014 697,66 Kč. Dotace byla proplacena na konci roku 
2015. V roce 2016 dojde k předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce.  
 
Domácí kompostéry (Program OPŽP) 
Cílem projektu je zavedení separace BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) a snížení jeho podílu v SKO 
(směsný komunální odpad) formou systému domácího a komunitního kompostování. K dosažení tohoto cíle je zapotřebí 
pořídit kompostéry pro město a domácí kompostéry pro občany. Kompost vznikající v rámci komunitního 
kompostování bude ze 100 % materiálově využíván pro údržbu obecní zeleně. Kompost vznikající v rámci domácího 
kompostování budou lidé ze 100 % materiálově využívat pro vlastní potřeby na svých zahradách. Celkem bylo pořízeno 
500 ks kompostérů o objemu 900 litrů, přičemž 10 ks bylo umístěno ke školám a školkám, k Ekocentru, na hřbitov a 
490 ks získali občané, kteří projevili zájem v anketě v měsíci únoru a březnu roku 2015, formou výpůjčky. Celkové 
náklady projektu dosáhly výše 1 316 825,00 Kč, přičemž dotace z evropských a národních prostředků činila dohromady 
1 185 142,50 Kč. 
 
Projekt Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany ORP Ostrov (Program OP LZZ) 
Projekt byl realizován s hlavním záměrem dosáhnout standardů kvality výkonu práce orgánu sociálně právní ochrany 
dětí v zájmu zkvalitnění a zintenzivnění výkonu sociálně právní ochrany jak na pracovišti, tak i terénní práce 
s ohroženými skupinami, které žijí na území obce s rozšířenou působností Ostrov. V rámci realizace byli přijati dva 
noví sociální pracovníci, bylo zajištěno jejich materiální a technické vybavení, vybavena byla klientská místnost, jejíž 
prostředí umožňuje navodit nerušenou a důvěrnou atmosféru potřebnou pro práci s klienty. Dále proběhlo zvýšení 
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odborné kvalifikace a prohloubení znalostí nových i stávajících sociálních pracovníků. Celkové výdaje projektu činily 
1 078 tis. Kč, dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR byla ve výši 
100%. Projekt byl realizován v období 7/2014 – 8/2015. 
 
Projekt Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová integrace TC ORP Ostrov (Program IOP) 
Hlavním záměrem projektu byla modernizace technologie ICT pro výkon územní veřejné správy v ORP Ostrov s 
dopadem do zefektivnění elektronické komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy.  V rámci realizace 
projektu došlo k výraznému navýšení zabezpečení systému ICT v oblasti HW a SW s dopadem na vysokou spolehlivost 
a výkonnost v oblasti bezpečnostního monitorování a auditu událostí v celém informačním systému. Současně byl řešen 
problém zálohování narůstajícího objemu dat. Výměnou a navýšením počtu zálohovacích zdrojů byl zajištěn 
bezproblémový kontinuální provoz systému ICT na úřadě. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 1,8 mil. Kč, dotace 
z Integrovaného operačního programu ve výši 1,5 mil. Kč představovala 85% celkových způsobilých výdajů projektu. 
Projekt byl realizován v období 3/2014 – 5/2015.  


