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 Město Ostrov 

Usnesení 

ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

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

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

 

 

Program: 

1. Informace o přípravách 50. ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty 

Hofmana 

2. Kontrola plnění usnesení 

3. Program podpory a rozvoje sociálních služeb - změna pravidel pro poskytování dotací 

4. Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb a služeb jim blízkých na období 2018 - 

2022 

5. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Ostrov pro volební období let 2018 – 2022 

6. Rozpočtová opatření 

7. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 

8. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

9. Nákup 8 ks betonových sloupů od ČEZ Distribuce, a.s. 

10. Nákup st. p. č. 1074/22 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří - využití 

předkupního práva 

11. Nákup st. p. č. 1067/21 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří - využití 

předkupního práva 

12. Prodej pozemku p. č. 205/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří  

13. Prodej pozemku p. č. 55/5 v k. ú. Ostrov nad Ohří o výměře cca 15 m2  

14. Souhlas s investičním záměrem přístavba tělocvičny ZŠ a MŠ Ostrov, Myslbekova 996, 

příspěvková organizace a zajištění úvěru 

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

rozpočtu PO 

16. Zprávy z výborů 

 

 

1. Informace o přípravách 50. ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana 

- bez usnesení 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 

Usn. ZM č. 93/18 

ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje se sledování usnesení z roku 2015 

pod č. 99/15, 100/15 a z roku 2018 pod č. 2/18 až 26/18, 29/18 až 32/18, 34/18 až 46/18, 48/18 

až 64/18, 66/18 až 79/18, 82/18, 83/18, 87/18 a 91/18. 

  

 



 2 

3. Program podpory a rozvoje sociálních služeb - změna pravidel pro poskytování dotací 

Usn. ZM č. 94/18 

ZM schvaluje změnu v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Ostrov Programu 

podpory a rozvoje sociálních služeb v navrhovaném znění. 

 

 

4. Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb a služeb jim blízkých na období 2018 - 2022 

Usn. ZM č. 95/18 

ZM schvaluje aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb a služeb jim blízkých na období 

2018 – 2022 v předloženém znění.  

 

 

5. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Ostrov pro volební období let 2018 – 2022 

Usn. ZM č. 96/18 

ZM v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném 

znění, stanovuje pro volby do Zastupitelstva města Ostrov, konaných v roce 2018 počet členů 

Zastupitelstva města Ostrov na 21. 

 

 

6. Rozpočtová opatření 

6a) Rozpočtové opatření č. Z31/2018 – OKS – přijatý dar do soutěže stavba Karlovarského kraje 

2018 

Usn. ZM č. 97/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z31/2018: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 10.500 Kč z přijatého daru do soutěže 

stavba Karlovarského kraje 2018 a zvyšují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 o 10.500 

Kč na podání přihlášky do soutěže stavby Karlovarského kraje na nový atletický areál v Ostrově.  

 

6b) Rozpočtové opatření č. Z32/2018 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na výuku 

seniorů starších 60-ti let v ZUŠ Ostrov 

Usn. ZM č. 98/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z32/2018: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2018 o 173.880 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 173.880 Kč na příspěvek na provoz 

pro Základní uměleckou školu Ostrov na výuku seniorů starších 60-ti let. 

 

6c) Rozpočtové opatření č. Z33/2018 – OKS – přesun finančních prostředků na příspěvek na 

provoz pro ZŠ Májová a ZŠ a MŠ JVM 

Usn. ZM č. 99/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z33/2018: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 180.840 Kč na úhradu tepla ve školních 

jídelnách, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 90.420 Kč na příspěvek na provoz 

pro ZŠ Májová a zvyšují se výdaje o 90.420 Kč na příspěvek na provoz pro ZŠ a MŠ JVM. 

 

6d) Rozpočtové opatření č. Z34/2018 – OSMM – navýšení příjmů z nařízeného odvodu Mateřské 

školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace na pořízení herního prvku na zahradu 

MŠ 

Usn. ZM č. 100/18 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z34/2018: 

Zařazují se příjmy do  rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 249.260 Kč z nařízeného odvodu 

Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace a zařazují se výdaje do 

rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 249.260 Kč na pořízení herního prvku na zahradu MŠ. 
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7. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 

Usn. ZM č. 101/18 

ZM schvaluje odpis pohledávky po panu J. O., naposledy bytem xxxx, Ostrov, ve výši 58 458,00 

Kč pro nevymahatelnost. 

 

Usn. ZM č. 102/18 

ZM schvaluje odpis pohledávky po zemřelé paní I. P., naposledy bytem xxxx, Ostrov, ve výši 

91 762,80 Kč pro nevymahatelnost. 

 

Usn. ZM č. 103/18 

ZM schvaluje odpis pohledávky po panu J. B., naposledy bytem xxxx, Ostrov, ve výši 45 175,00 

Kč pro nevymahatelnost. 

 

 

8. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. ZM č. 104/18 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na koupi pozemku pro výstavbu 

RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2018 ve výši 

150.000,00 Kč s panem L. Š., nar. xxxx, bytem xxxx, 363 01 Ostrov a paní B. Š., nar. xxxx, 

bytem xxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 105/18 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na vybudování bytu k vlastnímu 

bydlení z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2018 ve výši 150 

000,00 Kč s panem L. P., nar. xxxx, bytem xxxx, 431 91 Loučná pod Klínovcem v předloženém 

znění. 

 

Usn. ZM č. 106/18 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na vybudování bytu k vlastnímu 

bydlení z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2018 ve výši 150 

000,00 Kč s panem P. K., nar. xxxx, bytem xxxx, 364 01 Toužim v předloženém znění. 

 

 

9. Nákup 8 ks betonových sloupů od ČEZ Distribuce, a.s. 

Usn. ZM č. 107/18 
ZM schvaluje nákup 8 ks betonových sloupů veřejného osvětlení od společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se 

sídlem Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, za nabídkovou cenu 9.680,00 Kč, včetně 

21% DPH.  

 

 

10. Nákup st. p. č. 1074/22 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří - využití předkupního 

práva 

Usn. ZM č. 108/18 

ZM neschvaluje v rámci využití předkupního práva nákup pozemku spolu se stavbou garáže bez 

čp/če, stojící na st. p. č. 1074/22 v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku pana J. G., nar. xxxx, bytem 

xxxx, 363 01 Ostrov, za požadovanou cenu 100 000,00 Kč.  
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11. Nákup st. p. č. 1067/21 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří - využití předkupního 

práva 

Usn. ZM č. 109/18 

ZM schvaluje v rámci využití předkupního práva nákup pozemku o výměře 26 m2 spolu se 

stavbou garáže bez čp/če, stojící na st. p. č. 1067/21 v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku paní A. P. 

nar. xxxx, bytem xxxx, 363 01 Ostrov, do majetku Města Ostrov, za cenu dle znaleckého 

posudku ve výši 64 690,00 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem, tj. náklady za vypracování 

ZP, za úhradu kolku na návrh na vklad práva do katastru nemovitostí a sepis kupní smlouvy 

uhradí kupující, tj. Město Ostrov. 

 

 

12. Prodej pozemku p. č. 205/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří  

Usn. ZM č. 110/18 

ZM neschvaluje prodej pozemku p. č. 205/3  o výměře 326 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří pro Ing. V. 

N., nar. xxxx trvale bytem xxxx, 363 01 Ostrov.   

 

 

13. Prodej pozemku p. č. 55/5 v k. ú. Ostrov nad Ohří o výměře cca 15 m2  

Usn. ZM č. 111/18 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 55/5 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, pro 

pana O. J., nar. xxxx, bytem xxxx, 363 01 Ostrov, za cenu dle znaleckého posudku, plus DPH 

v zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem 

uhradí kupující. 

 

 

14. Souhlas s investičním záměrem přístavba tělocvičny ZŠ a MŠ Ostrov, Myslbekova 996, 

příspěvková organizace a zajištění úvěru 

Usn. ZM č. 112/18 

ZM souhlasí s investičním záměrem vybudovat v letech 2018 - 2019 přístavbu tělocvičny ZŠ a 

MŠ Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace, do maximální výše ceny 45 miliónů Kč a 

zavazuje se vyčlenit na tuto akci nezbytné finanční prostředky, v případě nedostatku vlastních 

finančních prostředků v roce 2019 zajistit akci úvěrem. 

 

 

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

PO 

- bez usnesení.  

 

 

16. Zprávy z výborů 

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   starosta města                                                                                  1. místostarosta města 


