
 1 

                                                            
 

Město Ostrov 

Usnesení 

z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v řádném termínu ve středu 11. prosince 2019 od 15:00 hod. 

v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Příspěvek Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech na realizaci investiční akce 

„Ostrov, Horní Žďár – kanalizace“ 

3. Příspěvek Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech na realizaci investiční akce 

„Ostrov, Květnová – kanalizace I. etapa“  

4. Záměr revitalizace sportovní haly TJ Ostrov 

5. Rozpočtová opatření 

6. Návrh rozpočtu města na rok 2020 

7. Střednědobý rozpočtový výhled 2021-2022 

8. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

9. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2020 

10. Program finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov pro rok 2020 

11. Program finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav 

bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2020 

12. Staženo z programu 

13. Žádost o prominutí úroku z prodlení 

14. Změna Pravidel pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a 

Městské policie Ostrov od 1. 1. 2020 

15. Petice týkající se garáží v rámci projektu Ostrov mezi Ostrovy 

16. Petice o posunutí začátku nově zřizované parkovací plochy v rámci projektu Řešení 

dopravy v klidu (úsek Hlavní - TESCO)  

17. Žádost o individuální dotaci na rok 2019 - Nákup sociálního automobilu pro potřeby 

Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov 

18. Prodej části pozemku p. č. 224/90 o výměře cca 952 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

19. Informace o dotační příležitosti na financování projektů pro základní školy 

20. Staženo z programu 

21. Návrh Obecně závazné vyhlášky Města Ostrova č. 2/2019 o městských symbolech 

22. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu 

rozpočtu PO a zprávy z výborů 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. ZM č. 182/19 

ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje se sledování usnesení z roku 2017 

pod č. 145/17 až 147/17, z roku 2018 pod č. 96/18, 160/18 a z roku 2019 pod č. 10/19, 12/19, 

104/19, 111/19, 125/19, 144/19, 145/19, 150/19 až 154/19 a 181/19. 
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2. Příspěvek Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech na realizaci investiční akce 

„Ostrov, Horní Žďár – kanalizace“ 

Usn. ZM č. 183/19 

ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1 050 000,-- Kč Vodohospodářskému sdružení obcí 

západních Čech na realizaci investiční akce „Ostrov, Horní Žďár – kanalizace“. 

 

 

3. Příspěvek Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech na realizaci investiční akce 

„Ostrov, Květnová – kanalizace I. etapa“  

Usn. ZM č. 184/19 

ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1 500 000,-- Kč Vodohospodářskému sdružení obcí 

západních Čech na realizaci investiční akce „Ostrov, Květnová – kanalizace I. etapa“. 

 

 

4. Záměr revitalizace sportovní haly TJ Ostrov 

Usn. ZM č. 185/19 

ZM souhlasí se zpracováním studie a projektové dokumentace k realizaci stavby „Revitalizace 

sportovní haly Ostrov, Studentská 1300“ a souhlasí s následným darováním studie a projektové 

dokumentace do majetku TJ Ostrov, z.s. 

 

 

5. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. Z36/2019 – OFŠ – převod finančních prostředků z FRR na investiční 

dotace fyzickým osobám z programu podpora změny způsobu vytápění na ekologická paliva 

Usn. ZM č. 186/19 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z36/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 250.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 250.000 Kč  

na investiční dotace fyzickým osobám z programu podpora změny způsobu vytápění na 

ekologická paliva.  

 

b) Rozpočtové opatření č. Z37/2019 – OKSVS – navýšení daňových příjmů na SW licence na 

měřící úsekový radar 

Usn. ZM č. 187/19 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z37/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 500.000 Kč u daně z příjmů fyzických osob 

placená plátci a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 500.000 Kč  

na SW licence na měřící úsekový radar.  

 

c) Rozpočtové opatření č. Z38/2019 – OMIS – navýšení příjmů a přesun finančních prostředků 

na příspěvek na VSOZČ na kanalizaci v Květnové 

Usn. ZM č. 188/19 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z38/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 569.000 Kč u daně z příjmů fyzických osob, 

zvyšují se příjmy o 500.000 Kč úroky z účtů a vkladů města, zvyšují se příjmy o 117.000 Kč 

z dědictví, zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 1.500.000 Kč na příspěvek 

pro VSOZČ – Ostrov na kanalizaci v Květnové a snižují se výdaje o 314.000 Kč u vlastní daňové 

povinnosti u DPH.  
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d) Rozpočtové opatření č. Z39/2019 – OMIS – navýšení příjmů u daně z příjmů fyzických osob 

na příspěvek na VSOZČ na kanalizaci v Horním Žďáru 

Usn. ZM č. 189/19 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z39/2019: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2019 o 1.050.000 Kč u daně z příjmů fyzických osob 

a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 1.050.000 Kč na příspěvek pro 

VSOZČ – Ostrov na kanalizaci v Horním Žďáru.  

 

e) Rozpočtové opatření č. Z40/2019 – OMIS – přesun finančních prostředků na havarijní opravu 

střechy na budově základní školy Myslbekova 996 po požáru 

Usn. ZM č. 190/19 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z40/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 300.000 Kč z výkupu garáží v území RP 

Jáchymovská ulice, snižují se výdaje o 450.000 Kč z vynětí půdy ze Zemědělského půdního 

fondu a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 750.000 Kč na havarijní 

opravu střechy na budově základní školy Myslbekova 996 po požáru. 

 

 

6. Návrh rozpočtu města na rok 2020 

Usn. ZM č. 191/19 

ZM schvaluje rozpočet města na rok 2020, kde celkové navrhované příjmy města včetně 

financování činí 488 224 tis. Kč a celkové výdaje města činí 488 224 tis. Kč.  

 

 

7. Střednědobý rozpočtový výhled 2021-2022 

Usn. ZM č. 192/19 

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2021 a 2022 v předloženém znění. 

 

 

8. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. ZM č. 193/19 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 21/2019-POZ z programu finanční podpory 

bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2019 ve výši 150.000,00 Kč s paní L. L. v předloženém 

znění. 

 

Usn. ZM č. 194/19 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 22/2019-RD z programu finanční podpory 

bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2019 ve výši 150.000,00 Kč s panem J. K. a paní E. K. 

v předloženém znění. 

 

 

9. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2020 

Usn. ZM č. 195/19 

ZM schvaluje „Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2020“ dle 

podmínek uvedených v příloze předloženého návrhu. 

 

 

10. Program finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov pro rok 2020 

Usn. ZM č. 196/19 

ZM schvaluje aktualizaci „Programu finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov pro 

rok 2020“ dle podmínek uvedených v příloze předloženého návrhu. 
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11. Program finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav bytových 

domů ve městě Ostrov pro rok 2020 

Usn. ZM č. 197/19 

ZM schvaluje „Program finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro realizaci 

oprav bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2020“ dle podmínek uvedených v příloze 

předloženého návrhu. 

 

 

12. Staženo z programu.  

 

 

13. Žádost o prominutí úroku z prodlení 

Usn. ZM č. 198/19 

ZM schvaluje prominutí části úroku z prodlení ve výši 100 000,00 Kč z dlužné částky  

256 691,40 Kč paní H. N., bytem xx, 363 01 Ostrov. 

 

 

14. Změna Pravidel pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a Městské 

policie Ostrov od 1. 1. 2020 

Usn. ZM č. 199/19 

ZM schvaluje nová Pravidla pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a 

Městské policie Ostrov s platností od 1. 1. 2020. 

 

 

15. Petice týkající se garáží v rámci projektu Ostrov mezi Ostrovy 

Usn. ZM č. 200/19 

ZM schvaluje odpověď na petici proti bourání garáží v Ostrově v předloženém znění. 

 

 

16. Petice o posunutí začátku nově zřizované parkovací plochy v rámci projektu Řešení dopravy 

v klidu (úsek Hlavní - TESCO)  

Usn. ZM č. 201/19 

ZM schvaluje odpověď na Petici o posunutí začátku parkovací plochy v rámci projektu „Řešení 

dopravy v klidu (úsek Hlavní – TESCO)“ v Ostrově.  

 

 

17. Žádost o individuální dotaci na rok 2019 - Nákup sociálního automobilu pro potřeby 

Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov 

Usn. ZM č. 202/19 

ZM neschvaluje poskytnutí individuální dotace na rok 2019 z rozpočtu města Ostrov společnosti 

Kompakt spol. s.r.o., IČ 49551027, se sídlem Opletalova 683, 290 01 Poděbrady, zastoupenou 

Ing. Miroslavem Káninským, na nákup sociálního automobilu pro potřeby Dětského domova 

Karlovy Vary a Ostrov. 

 

 

18. Prodej části pozemku p. č. 224/90 o výměře cca 952 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. ZM č. 203/19 

ZM ruší své Usn. ZM č. 180/19 ze dne 18. 9. 2019. 
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Usn. ZM č. 204/19 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 224/90, odděleného na základě GP č. 2113- 137/2019 

jako p. p. č. 224/643 o výměře 952 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, společnosti Lias Vintířov, lehký 

stavební materiál k. s., IČO: 468 82 324, se sídlem č. p. 176, 357 35 Vintířov, za účelem 

výstavby bytového domu ve Vančurově ulici v Ostrově, za cenu obvyklou dle znaleckého 

posudku č. 3475-14/2019, ve výši 600,00 Kč/m2 plus DPH v zákonné výši, s podmínkou zřízení 

předkupního práva a výhrady zpětné koupě ve prospěch Města Ostrov. Veškeré náklady spojené 

s převodem uhradí kupující.  

 

 

19. Informace o dotační příležitosti na financování projektů pro základní školy 

Usn. ZM č. 205/19 

ZM schvaluje finanční nabídku na financování projektů „Rekonstrukce a vybavení učebny 

technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti - Základní škola Ostrov, 

Májová 997, příspěvková organizace“, „Rekonstrukce a vybavení učebny technických a 

řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti - Základní škola a Mateřská škola Ostrov, 

Myslbekova 996, příspěvková organizace“, „Rekonstrukce a vybavení učebny technických a 

řemeslných oborů, učebny fyziky a učebny chemie, včetně zajištění bezbariérovosti - Základní 

škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace“. 

 

Usn. ZM č. 206/19 

ZM schvaluje zajištění financování „Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných 

oborů včetně zajištění bezbariérovosti - Základní škola Ostrov, Májová 997, příspěvková 

organizace“, „Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných oborů včetně zajištění 

bezbariérovosti - Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková 

organizace“ a „Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných oborů, učebny fyziky 

a učebny chemie, včetně zajištění bezbariérovosti - Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, 

příspěvková organizace“, následné předfinancování projektů a financování všech případných 

nezpůsobilých výdajů projektu, nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 

 

 

20. Staženo z programu 

 

 

21. Návrh Obecně závazné vyhlášky Města Ostrova č. 2/2019 o městských symbolech 

Usn. ZM č. 207/19 

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Ostrova č. 2/2019 o městských symbolech. 

 

 

22. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu rozpočtu 

PO a zprávy z výborů 

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Jan Bureš v.r.     Ing. Marek Poledníček v.r. 

   starosta města      místostarosta města   

   


