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 Město Ostrov 

Usnesení 

z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v řádném termínu ve středu 18. dubna 2018 od 13:00 hod. 

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

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

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

rozpočtu PO 

3. Individuální dotace na rok 2018 pro Oblastní charitu Ostrov  
4. Závěrečný účet města za rok 2017, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka k 

31. 12. 2017 

5. Rozpočtová opatření 

6. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

7. Podpora sportovních, kulturních a zájmových aktivit – veřejnoprávní smlouvy 

8. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro OSTROVSKÝ MACÍK, z. s. 

9. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro City Triathlon Karlovy Vary, z. s.  

10. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro PRVNÍ OSTROVSKOU LÉKAŘSKOU s. 

r. o.  

11. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací města - ZŠ  

12. Návrh OZV č. 1/2018, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace 

13. Občan města roku 2017 

14. Úprava zadání změny č. 2 Územního plánu Ostrov 

15. Zastavení pořízení změny č. 7 Regulačního plánu části města Ostrov – Jáchymovská ul. – 

vlečka 

16. Nákup st. p. č. 1038 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří  

17. Prodej pozemku p. č. st. 324/3 pod stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří  

18. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2664/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 

výústní objet dešťové kanalizace Města Ostrov z lokality dětské letní scény 

19. Příspěvek Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech na zhotovení projektové 

dokumentace přípojek tlakové kanalizace v obci Květnová           

20. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2017 

21. Zprávy z výborů 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. ZM č. 33/18 

ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje se sledování usnesení z roku 2016 

pod č. 193/16, 287/16, 288/16 a z roku 2017 pod č. 9/17 až 16/17, 32/17 až 36/17, 164/17, 

195/17, 197/17, 198/17 a 200/17.  
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3. Individuální dotace na rok 2018 pro Oblastní charitu Ostrov  

Usn. ZM č. 34/18 

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov organizaci Oblastní charita 

Ostrov, se sídlem Lidická 1036, 363 01 Ostrov, IČO 49753185, zastoupenou Mgr. Tomášem 

Fexou, na úhradu osobních a provozních nákladů pro rok 2018 spojených s poskytováním 

Dobrovolnické služby Tereza ve městě Ostrov ve výši 100 000 Kč, společně s veřejnoprávní 

smlouvou v předloženém znění. 

 

 
4. Závěrečný účet města za rok 2017, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka k 31. 12. 

2017 

Usn. ZM č. 35/18 

ZM vyjadřuje v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s celoročním hospodařením města 

Ostrov za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 

města Ostrov za rok 2017, a to bez výhrad. Celkové příjmy města včetně financování činily 482 

312 tis. Kč a celkové výdaje města činily 392 687 tis. Kč. Hospodaření města za rok 2017 

skončilo se saldem příjmů a výdajů v celkové výši 89 625 tis. Kč. 

 

Usn. ZM č. 36/18 

ZM schvaluje převedení přebytku hospodaření ve výši 89.625 tis. Kč za rok 2017 v tomto 

členění:  

- do Fondu sociálního převést 116 tis. Kč,   

- do Fondu budoucnosti převést 10 000 tis. Kč 

- do Fondu rezerv a rozvoje města převést 79 509 tis. Kč a tyto prostředky ponechat na 

pokrytí převodů z roku 2017 a nezbytných a nepředvídaných běžných a kapitálových 

výdajů v roce 2018 

 

 

Usn. ZM č. 37/18 

ZM schvaluje účetní závěrku města včetně výsledku hospodaření města Ostrov za účetní období 

2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017. 

 

 

5. Rozpočtová opatření 

5a) Rozpočtové opatření č. 6/2018 – OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na opravu  

7 uvolněných bytů 

Usn. ZM č. 38/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 3.100 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 3.100 tis. Kč na opravu 7 

uvolněných bytů. 

 

5b) Rozpočtové opatření č. 7/2018 – OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na nákup 

krmiva pro psí útulek z přijatých darů v roce 2017 

Usn. ZM č. 39/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 6.450 Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje 

a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 6.450 Kč na nákup krmiva pro psí útulek 

z přijatých darů v roce 2017. 
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5c) Rozpočtové opatření č. 8/2018 – OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na odpadové 

hospodářství 

Usn. ZM č. 40/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 5.500.700,11 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 1.165.181,02 Kč na provoz sběrného 

dvora, zvyšují se výdaje o 1.160.000 Kč na svoz komunálního odpadu a zvyšují se výdaje o 

3.175.519,09 Kč na svoz separovaného odpadu. 

 

5d) Rozpočtové opatření č. 10/2018 – OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na 

rekonstrukci mostu přes Bystřici u skateparku 

Usn. ZM č. 41/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 670 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 670 tis. Kč na rekonstrukci mostu 

přes Bystřici u skateparku. 

 

5e) Rozpočtové opatření č. 11/2018 – OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na opravy 

bytů ve správě Dospry 

Usn. ZM č. 42/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 259.560 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 259.560 Kč na opravy bytů ve 

správě Dospry. 

 

5f) Rozpočtové opatření č. 12/2018 – MP – přesun finančních prostředků z FRR na výdaje 

spojené se službou senior expres 

Usn. ZM č. 43/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 151 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 151 tis. Kč na výdaje spojené se 

službou senior expres. 

 

5g) Rozpočtové opatření č. 13/2018 – MP – přesun finančních prostředků z FRR na stálý dohled 

strážníků na kamerový systém 

- bez usnesení 

 

5h) Rozpočtové opatření č. 14/2018 – MP – přesun finančních prostředků z FRR na dokoupení 

nových modulů k programu Derik 

Usn. ZM č. 44/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 110 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 110 tis. Kč na dokoupení nových 

modulů k programu Derik. 

 

5i) Rozpočtové opatření č. 16/2018 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na úhradu tepla 

a TUV ve ŠJ ZŠ Májová a ZŠ a MŠ Myslbekova 

Usn. ZM č. 45/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 28.991,90 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 28.991,90 Kč na úhradu 

tepla a TUV ve ŠJ ZŠ Májová a ZŠ a MŠ Myslbekova. 
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5k) Rozpočtové opatření č. 18/2018 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci 

ulic Májová, Štúrova a Palackého  

Usn. ZM č. 46/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 2.500 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 2.500 tis. Kč na rekonstrukci ulic 

Májová, Štúrova a Palackého. 

 

5l) Rozpočtové opatření č. 19/2018 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci 

ulice Odborů 

Usn. ZM č. 47/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 2.000 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 2.000 tis. Kč na rekonstrukci ulice 

Odborů. 

 

5m) Rozpočtové opatření č. 20/2018 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na PD na 

rekonstrukci ulice Krušnohorská 

Usn. ZM č. 48/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 250 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 250 tis. Kč na PD na rekonstrukci 

ulice Krušnohorská. 

 

5n) Rozpočtové opatření č. 21/2018 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na parkoviště 

Vančurova 

Usn. ZM č. 49/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 500 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 500 tis. Kč na PD na parkoviště 

Vančurova. 

 

5o) Rozpočtové opatření č. 22/2018 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na opravu 

sousoší v domě kultury 

Usn. ZM č. 50/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 250 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 250 tis. Kč na opravu sousoší 

v domě kultury. 

 

5p) Rozpočtové opatření č. 23/2018 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na obnovu 

kulturních památek v městské památkové zóně 

Usn. ZM č. 51/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 200 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 200 tis. Kč na obnovu kulturních 

památek v městské památkové zóně. 

 

5q) Rozpočtové opatření č. 24/2018 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci 

čp. 617 Hornická ulice - KoDuS 

Usn. ZM č. 52/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2018: 
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Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 1.000 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 1.000 tis. Kč na rekonstrukci čp. 617 

Hornická ulice – KoDuS. 

 

5r) Rozpočtové opatření č. 25/2018 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na parkoviště 

v Jáchymovské ulici 

Usn. ZM č. 53/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 500 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 500 tis. Kč na parkoviště 

v Jáchymovské ulici. 

 

5s) Rozpočtové opatření č. 26/2018 – OVV – přesun finančních prostředků z FRR na nákup 

tabletů s novelou stavebního zákona 

Usn. ZM č. 54/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 100 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 100 tis. Kč na nákup tabletů 

s novelou stavebního zákona. 

 

5t) Rozpočtové opatření č. 27/2018 – ORÚP – přesun finančních prostředků z FRR na PD pro 

ÚR u rozvojových ploch pro bydlení Jáchymovská ulice - vlečka 

Usn. ZM č. 55/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 250 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 250 tis. Kč na PD pro ÚR u 

rozvojových ploch pro bydlení Jáchymovská ulice – vlečka. 

 

5u) Rozpočtové opatření č. 28/2018 – ORÚP – přesun finančních prostředků z FRR na 

strategický plán rozvoje města Ostrova 2018 - 2025 

Usn. ZM č. 56/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 70 tis. Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje 

a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 70 tis. Kč na strategický plán rozvoje města 

Ostrova 2018 - 2025. 

 

5v) Rozpočtové opatření č. 29/2018 – OKS – příjmy ze záloh na energie od Scolarestu na výdaje 

za elektrickou energii ve školních jídelnách 

Usn. ZM č. 57/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 72.971 Kč u příjmů ze záloh na energie od 

Scolarestu a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 72.971 Kč na výdaje za 

elektrickou energii ve školních jídelnách. 

 

5w) Rozpočtové opatření č. 30/2018 – OKS – příjmy ze záloh na energie od Scolarestu na výdaje 

za teplo a TUV ve školních jídelnách 

Usn. ZM č. 58/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 30/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 180.840 Kč u příjmů ze záloh na energie od 

Scolarestu a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 180.840 Kč na výdaje za 

teplo a TUV ve školních jídelnách. 
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6. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. ZM č. 59/18 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na výstavbu RD z programu 

finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2018 ve výši 150.000,00 Kč s panem 

P. Š., nar. xxxx a paní M. Š., nar. xxxx, oba bytem xxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 60/18 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na výstavbu RD z programu 

finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2018 ve výši 150.000,00 Kč s Ing. N. 

T., nar. xxxx, bytem xxxx, 181 00 Praha 8 v předloženém znění. 

 

 

7. Podpora sportovních, kulturních a zájmových aktivit – veřejnoprávní smlouvy 

Oblast kultury a zájmových aktivit – nad 50 tis. Kč 

Usn. ZM č. 61/18 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 80 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s pořádáním 

akce Rockový Ostrov 2018 se spolkem Dendis Music z. s., se sídlem Lidická 1212, Ostrov, PSČ 

363 01, IČO 26672316, zastoupený Josefem Balákem. 

 

Usn. ZM č. 62/18 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 50 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s pořádáním 

akce Prima rok 2018 se spolkem Stáj Prima horseland z. s., se sídlem Vykmanov 24, Ostrov, 

PSČ 363 01, IČO 22819576, zastoupený Denisou Pačanovou.  

 

Usn. ZM č. 63/18 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 53 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s pořádáním 

akcí rekondiční cvičení, bowling pro třetí věk a diabetiky, Den pro zdraví, návštěvy divadelních a 

hudebních představení, taneční odpoledne, zájezdy a provoz kanceláře se Svazem diabetiků ČR, 

pobočným spolkem Ostrov, se sídlem Lidická 1036, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 47701897, 

zastoupený Juditou Ilkovou. 

 

Usn. ZM č. 64/18 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 35 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených se zájezdy a 

činností Svazu tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Ostrov, se sídlem 

Lidická 1253, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 63557746, zastoupený Ing. Jiřím Žemličkou. 

 

Usn. ZM č. 65/18 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 70 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s organizací 

společenské, kulturní a ozdravné činnosti seniorů se spolkem Zájmový spolek důchodců Ostrov 

z. s., se sídlem Hlavní třída 795, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26584450, zastoupený Petrem 

Surňákem. 

 

Oblast sportu – nad 50 tis. Kč 

Usn. ZM č. 66/18 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 100 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 

s celoroční činností se spolkem Cykloteam Ostrov z. s., se sídlem Dlouhá 103, Ostrov, PSČ 363 

01, IČO 66362776, zastoupený Jiřím Čechmanem. 
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Usn. ZM č. 67/18 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 650 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku a pořádáním turnajů se spolkem Fotbalový klub Ostrov z. s., se sídlem Vančurova 1340, 

Ostrov, PSČ 363 01, IČO 47699264, zastoupený Ing. Pavlem Bursíkem. 

 

Usn. ZM č. 68/18 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 310 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku pro děti a mládež v Ostrově a okolí se spolkem HC ČERTI OSTROV z. s., se sídlem 

Vančurova 1437, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22875034, zastoupený Vlastimilem Šindarem. 

 

Usn. ZM č. 69/18 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 100 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úpravu lyžařských běžeckých tras se 

společností První Krušnohorská o. p. s., se sídlem Dr. Davida Bechera 1009/18, Karlovy Vary, 

PSČ 360 01, IČO 02429497, zastoupenou Bc. Miroslavem Račkem. 

 

Usn. ZM č. 70/18 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 70 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku s SKK OSTROV z. s., se sídlem Vančurova 1437, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22606319, 

zastoupený Zuzanou Hejhalovou. 

 

Usn. ZM č. 71/18 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 55 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s přípravou a 

účastí na MČR 2018 v Pony sportu se spolkem Stáj Prima horseland z. s., sídlem Vykmanov 24, 

Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22819576, zastoupený Denisou Pačanovou.  

 

Usn. ZM č. 72/18 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 245 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku a pořádáním závodu Běh 17. listopadu se spolkem Tělovýchovná jednota MDDM Ostrov 

z. s., se sídlem Školní 231, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 18229395, zastoupený Miroslavem 

Faktorem. 

 

Usn. ZM č. 73/18 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 140 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 

spolku, oddílů a provoz sportovních zařízení se spolkem Tělovýchovná jednota Ostrov z. s., se 

sídlem Studentská 1300, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 00668508, zastoupený Ladislavem 

Martínkem. 

 

Usn. ZM č. 74/18 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 70 000,00 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s celoroční 

činností a účastí na mistrovství světa v Barceloně se spolkem TS Mirákl z. s., se sídlem Lidická 

653, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 01757083, zastoupený Mgr. Andreou Burešovou. 

 

 

 



 8 

Usn. ZM č. 75/18 

ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 190 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na podporu mládežnického volejbalu 

v Karlovarském kraji a městě Ostrov se spolkem VK Karlovarsko  z. s., sídlem Vítězná 414/72, 

Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 02720132, zastoupený Janem Merunou. 

 

Usn. ZM č. 76/18 

ZM neschvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 pro City Triathlon 

Karlovy Vary z. s., se sídlem Šmeralova 320, Karlovy Vary, PSČ 36005, IČO 27011186, 

zastoupený Vladimírem Malým.  

 

 

8. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro OSTROVSKÝ MACÍK, z. s. 

Usn. ZM č. 77/18 

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 2018 ve výši 

50 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na nákup nového vozu 

odchytové služby pro spolek OSTROVSKÝ MACÍK, z. s., se sídlem Horní Žďár 50, Ostrov, 

PSČ 363 01, IČO: 27006956, zastoupený paní Hanou Šimkovou. 

 

 

9. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro City Triathlon Karlovy Vary, z. s.  

Usn. ZM č. 78/18 

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 150 000,00 

Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 

s pořádáním závodu CROSS CITY TRIATHLON 2018 Ostrov se spolkem CITY TRIATHLON 

Karlovy Vary, z. s., se sídlem Šmeralova 320/26, Karlovy Vary – Rybáře, PSČ 360 05, IČO 

27011186, zastoupeným Vladimírem Malým. 

 

Usn. ZM č. 79/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 150 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 150 tis. Kč na individuální 

dotaci na sport pro City Triathlon Karlovy Vary na pořádání Cross city triathlon 2018 Ostrov. 

 

 

10. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro PRVNÍ OSTROVSKOU LÉKAŘSKOU  

s. r. o.  

- bez usnesení 

 

 

11. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací města - ZŠ  

Usn. ZM č. 80/18 

ZM schvaluje zřizovací listinu Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvkové 

organizace, v předloženém znění.  

 

 

Usn. ZM č. 81/18 

ZM schvaluje zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, 

příspěvkové organizace, v předloženém znění. 
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12. Návrh OZV č. 1/2018, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace 

Usn. ZM č. 82/18 

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 1/2018 (OZV č. 1/2018), kterou se 

nařizuje provedení speciální ochranné deratizace, v předloženém znění. 

 

 

13. Občan města roku 2017 

Usn. ZM č. 83/18 

ZM uděluje ocenění „Občan města roku 2017“ Ing. Václavu Šrámkovi, válečnému veteránovi, za 

jeho aktivitu v Československé obci legionářské Karlovy Vary a předsednictvu OV Českého 

svazu bojovníků za svobodu Karlovy Vary. Jako badatel se zabývá především vojenskou historií, 

dohledává válečné veterány, dlouhodobě pracoval na seznamu nespravedlivě stíhaných a 

vězněných na Jáchymovsku v letech 1945 – 1961.  

 

 

14. Úprava zadání změny č. 2 Územního plánu Ostrov 

Usn. ZM č. 84/18 

ZM souhlasí s pořízením Změny č. 2 Územního plánu Ostrov v území vymezeném 

Jáchymovskou ul. a tělesem bývalé železniční vlečky jako změny Územního plánu Ostrov 

s prvky regulačního plánu. Zbylý rozsah řešeného území bude pořízen standardně. 

 

Usn. ZM č. 85/18 

ZM souhlasí s pořízením Změny č. 2 Územního plánu Ostrov zkráceným postupem. 

 

Usn. ZM č. 86/18 

ZM schvaluje Zadání Změny č. 2 Územního plánu Ostrov 

 

 

15. Zastavení pořízení změny č. 7 Regulačního plánu části města Ostrov – Jáchymovská ul. – 

vlečka 

Usn. ZM č. 87/18 

ZM souhlasí se zastavením pořízení Změny č. 7 Regulačního plánu části města Ostrov, 

Jáchymovská ul. – vlečka, týkající se 3 lokalit.  

 

 

16. Nákup st. p. č. 1038 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří  

Usn. ZM č. 88/18 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p. č. 1038 o výměře 20 m2, spolu se stavbou garáže na 

pozemku stojící v k. ú. Ostrov nad Ohří, z majetku pí. Z. H., xxxx, bytem xxxx, 363 01 Ostrov, 

do majetku Města Ostrov, za kupní cenu sjednanou ve výši 50 890,00 Kč. Veškeré náklady 

spojené s prodejem nemovité věci uhradí kupující, tj. Město Ostrov.   

 

 

17. Prodej pozemku p. č. st. 324/3 pod stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří  

Usn. ZM č. 89/18 

ZM schvaluje prodej pozemku st. p. č. 324/3 o výměře 23 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu P. Š., 

nar. xxxx, bytem xxxx, 363 01 Ostrov, za cenu dle Znaleckého posudku č. 7680-2/2018 ve výši 

1 290,00 Kč/m2, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. Veškeré 

náklady spojené s převodem uhradí kupující. 
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18. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2664/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – výústní 

objet dešťové kanalizace Města Ostrov z lokality dětské letní scény 

Usn. ZM č. 90/18 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem umístění, provozování, údržbu  

a opravy výústního objektu dešťové kanalizace stavby „Zbudování dětské letní scény“, na p. p. č. 

2664/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří, dle GP vymezujícího rozsah věcného břemene – služebnosti po 

dobu životnosti stavby pro oprávněného, Město Ostrov, za dohodnutou celkovou jednorázovou 

úhradu ve výši 70,00 Kč/m2 výměry břemene, minimálně však 600,00 Kč, plus DPH v zákonné 

výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy s povinným, tj. společností Povodí Ohře, státní 

podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČO 708 89 988. Náklady na zřízení 

věcného břemene - služebnosti, tj. vypracování GP, jednorázovou úhradu za zřízení VB ve výši 

dle skutečné výměry břemene, včetně úhrady nákladů za nákup kolku na podání návrhu na vklad 

břemene do KN, ponese oprávněný, t.j. Město Ostrov. 

 

 

19. Příspěvek Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech na zhotovení projektové 

dokumentace přípojek tlakové kanalizace v obci Květnová           

Usn. ZM č. 91/18 

ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 202 500,00 Kč Vodohospodářskému sdružení obcí 

západních Čech na zhotovení projektové dokumentace přípojek tlakové kanalizace v obci 

Květnová. 

 

 

20. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2017 

Usn. ZM č. 92/18 

ZM schvaluje zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2017 v předloženém znění. 

 

 

21. Zprávy z výborů 

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Železný v.r.                                                                      Mgr. Petr Šindelář, LL.M.,v.r.                     

   starosta města                                                                                  1. Místostarosta města 


