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 Město Ostrov 

Usnesení 
ze 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v řádném termínu ve středu 13. dubna od 13:00 hod. 
v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře 

 
 
Program:   
 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Občan města 
3. Schválení programových dotací a veřejnoprávních smluv dle Pravidel pro 

poskytování dotací na sport, kulturu a zájmovou činnost 
4. Odpověď na žádost o finanční příspěvek  
5. Petice za zachování centrálního městského tržiště v Ostrově 
6. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 
7. Schválení zadání Změny č. 2 Územního plánu Ostrov 
8. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2664/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 

uložení ochranné  HDPE trubky pro optický kabel Metropolitní sítě města Ostrov   
9. Nákup st. p. č. 1027 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
10. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1832/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří – využití předkupního 

práva 
11. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1846 v k. ú. Ostrov nad Ohří – využití předkupního 

práva 
12. Prodej částí p. p. č. 992/1, 995 a 1006 v k. ú. Ostrov nad Ohří, oddělených jako 

p. p. č. 992/1 a 995/4 o celkové výměře 2 244 m2  
13. Závěrečný účet města za rok 2015, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka 

k 31. 12. 2015 
14. Rozpočtová opatření 
15. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 

2016 
16. Žádost o souhlas převzetí závazku, při použití dotace města na podporu bytové 

výstavby 
17. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 (OZV č. 1/2016), o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství 
18. Informace starosty, dotazy členů ZM 
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1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. ZM č. 48/16 
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2011 
pod č. 72/11, z roku 2013 pod č. 153/13, z roku 2014 pod č. 167/14 až 170/14, 172/14, z roku 
2015 pod č. 185/15, 205/15, 232/15 až 237/15, 239/15, 240/15, 242/15, 246/15, 248/15 a z roku 
2016 pod č. 1/16, 10/16 až 15/16, 23/16, 26/16, 27/16, 41/16 a 42/16. 
 
 
2. Občan města  
Usn. ZM č. 49/16 
ZM uděluje ocenění „Občan města roku 2015“ panu Mikuláši Kriškovi za jeho dlouholeté 
celoživotní nasazení ve sportu i v životě a úspěchy na mistrovstvích Evropy i světa v běhu a v 
běhu na lyžích a panu Vlastislavu Marešovi za dlouholeté působení v ZUŠ Ostrov. 
 
 
3. Schválení programových dotací a veřejnoprávních smluv dle Pravidel pro poskytování dotací 
na sport, kulturu a zájmovou činnost 
Oblast sportu – nad 50 tis. Kč 
Usn. ZM č. 50/16 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 217.000 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, 
se sídlem Školní 231, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 18229395, zastoupeným panem Miroslavem 
Faktorem. 
 
Usn. ZM č. 51/16 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 396.000 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 
spolku a pořádáním turnajů se spolkem Fotbalový klub Ostrov, se sídlem Vančurova 1340, 
Ostrov, PSČ 363 01, IČO 47699264, zastoupeným Ing. Pavlem Bursíkem. 
 
Usn. ZM č. 52/16 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 140.000 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností se 
spolkem Sportovní klub Borek Ostrov, se sídlem U Nemocnice 898/8, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 
26541530, zastoupeným panem Miroslavem Křížkem. 
 
Usn. ZM č. 53/16 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 100.000 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 
oddílů, pořádáním turnajů, provozem tenisové školy a náborem mládeže se spolkem 
Tělovýchovná jednota Ostrov z. s., se sídlem Studentská 1300, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 668508, 
zastoupeným panem Radimem Vrbou. 
 
Usn. ZM č. 54/16 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 70.000 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, 
zastoupeným panem Markem Sedlmajerem. 
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Usn. ZM č. 55/16 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 88.000 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 
spolku a účastí v soutěžích se spolkem Cykloteam Ostrov z. s., se sídlem Dlouhá 103, Ostrov, 
PSČ 363 01, IČO 66362776, zastoupeným panem Jiřím Čechmanem. 
 
Usn. ZM č. 56/16 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 172.000 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 
spolku a pořádáním závodů se spolkem HC Čerti Ostrov, se sídlem Vančurova 1437, Ostrov, 
PSČ 363 01, IČO 22875034, zastoupeným panem Vlastimilem Šindarem. 
 
Oblast kultury a zájmových aktivit – nad 50 tis. Kč 
Usn. ZM č. 57/16 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 25.000 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností a 
organizací zájezdů se Svazem tělesně postižených v ČR z. s., místní organizace Ostrov, se sídlem 
Lidická 1253, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 63557746, zastoupeným panem Ing. Jiřím Žemličkou. 
 
Usn. ZM č. 58/16 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 80.000 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s pořádáním 
sportovních, kulturních a společenských akcí pro zrakově postižené se spolkem Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých ČR, se sídlem Krakovská 21, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 
65399447, zastoupeným panem Pavlem Rogaczewskim. 
 
Usn. ZM č. 59/16 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 12.000 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s pořádáním 
akce Jarní zpívání s Gymnáziem Ostrov, příspěvková organizace, se sídlem Studentská 1205, 
Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49753771, zastoupeným Mgr. Jaroslavem Šafránkem. 
 
Usn. ZM č. 60/16 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 70.000 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s organizací 
společenské, kulturní a ozdravné činnosti seniorů (vyjma vstupného) se spolkem Zájmový spolek 
důchodců Ostrov z. s., se sídlem Hlavní třída 795, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26584450, 
zastoupeným panem Antonínem Majdou. 
 
Usn. ZM č. 61/16 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 40.000 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 
spolku Stáj Prima Horseland z. s., se sídlem Vykmanov 24, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22819576, 
zastoupeným paní Denisou Pačanovou. 
 
Usn. ZM č. 62/16 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 50.000 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů na rekondiční cvičení, 
bowling pro třetí věk a diabetiky, taneční odpoledne (vyjma vstupného) a akci Den pro zdraví se 
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spolkem Územní organizace Svazu diabetiků ČR Ostrov, se sídlem Lidická 1036, Ostrov, PSČ 
363 01, IČO 47701897, zastoupeným paní Juditou Ilkovou. 
 
Usn. ZM č. 63/16 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 40.000 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s organizací 
oslav 145. výročí hasičů v Ostrově se spolkem Sbor dobrovolných hasičů Ostrov, se sídlem 
Karlovarská 1342, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 18228984, zastoupeným panem Milanem Kunou. 
 
Usn. ZM č. 64/16 
ZM neschvaluje poskytnutí programové dotace na pořádání kulturních akcí obecně prospěšné 
společnosti Horní hrad o.p.s., se sídlem Krásný Les 1, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26355752, 
zastoupenou paní Mgr. Ditou Kintšnerovou. 
 
Usn. ZM č. 65/16 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 40.000 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s projekty 
Netradičně a nově ve sportu i v hudbě a Den ve znamení karnevalu s paní J. P.lpůú-§ů, nar. 
xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01. 
 
Individuální dotace – nad 50 tis. Kč  
Usn. ZM č. 66/16 
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 50.000 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených se zajištěním 
a odchytem zvířat (vyjma psů) ve zvířecím azylu v Horním Žďáru se spolkem Občanské sdružení 
„Ostrovský Macík“, se sídlem Horní Žďár 50, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 27006956, zastoupeným 
paní Hanou Šimkovou.  
 
 
4. Odpověď na žádost o finanční příspěvek 
Usn. ZM č. 67/16 
ZM schvaluje odpověď na žádost o finanční příspěvek ze dne 02.02.2016, č. j. 
MěÚO/OKS/3412/2016 pana V. S. v předloženém znění. 
 
 
5. Petice za zachování centrálního městského tržiště v Ostrově 
Usn. ZM č. 68/16 
ZM bere na vědomí „Petici za zachování centrálního městského tržiště v Ostrově“ a schvaluje 
odpověď v předloženém znění. 
 
 
6. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 
Usn. ZM č. 69/16 
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrova 
ve výši 26 tis. Kč s Oblastní charitou Ostrov, Lidická 1036, 363 01 Ostrov, IČ: 49753185, 
zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na provoz Humanitárního skladu použitého nábytku na rok 
2016 v předloženém znění. 
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Usn. ZM č. 70/16 
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrova 
s organizací Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, regionální pobočka 
Blahoslavova 2/18, 360 09  Karlovy Vary, IČ: 25755277, zastoupenou Janem Němečkem, na 
základě plné moci, na sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní 
program v roce 2016 ve výši 60 tis. Kč v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 71/16 
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrova 
s organizací TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s., Mozartova 444/6, 360 20  Karlovy Vary, IČ: 
25248863, zastoupenou panem Pavlem Rogaczewskim, na provoz střediska Ostrov, Hlavní tř. č. 
p. 1365 na rok 2016 ve výši 120 tis. Kč v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 72/16 
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrova 
s organizací Světlo Kadaň z. s., Husova 1325, 432 01  Kadaň, IČ 65650701, zastoupenou Bc. 
Janem Hudákem, na sociální službu Terénní program na rok 2016 ve výši 60 tis. Kč  
v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 73/16 
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrova 
s organizací Světlo Kadaň z. s., Husova 1325, 432 01  Kadaň, IČ 65650701, zastoupenou Bc. 
Janem Hudákem, na provoz NZDM Klub Ostrov – Zašívárna na rok 2016 ve výši 60 tis. Kč v 
předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 74/16 
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrova 
s organizací Oblastní charita Ostrov, Lidická 1036, 363 01 Ostrov, IČ 49753185, zastoupenou 
Mgr. Tomášem Fexou, na zajištění činnosti Dobrovolnické služby Tereza na rok 2016 ve výši 
131 tis. Kč v předloženém znění. 
 

Usn. ZM č. 75/16 
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrova 
s organizací Oblastní charita Ostrov, Lidická 1036, 363 01 Ostrov, IČ 49753185, zastoupenou 
Mgr. Tomášem Fexou, na provoz Domova pokojného stáří bl. Hroznaty v Hroznětíně na rok 
2016 ve výši 60 tis. Kč v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 76/16 
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrova 
s organizací Oblastní charita Ostrov, Lidická 1036, 363 01 Ostrov, IČ 49753185, zastoupenou 
Mgr. Tomášem Fexou, na provoz Domova pokojného stáří a Denního stacionáře v Ostrově na 
rok 2016 ve výši 450 tis. Kč, v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 77/16 
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrova 
se Sabinou Fialkovou, nar. 31. 10. 1972, Krušnohorská 1368, 363 01 Ostrov, IČ: 69277001, na 
provoz Sabina Fialková Domov pro seniory „Květinka“ na rok 2016 ve výši 80 tis. Kč 
v předloženém znění. 
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7. Návrh na schválení Zadání Změny č. 2 Územního plánu Ostrov  
Usn. ZM č. 78/16 
ZM schvaluje Zadání Změny č. 2 Územního plánu Ostrov.  
 
Usn. ZM č. 79/16 
ZM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Ostrov. 
 
 
8. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2664/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – uložení 
ochranné  HDPE trubky pro optický kabel Metropolitní sítě města Ostrov   
Usn. ZM č. 80/16 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy ochranné trubky pro optický kabel na p. p. č. 2664/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří, dle GP 
konečného zaměření stavby „Metropolitní síť města“, vymezujícího rozsah věcného břemene – 
služebnosti po dobu životnosti stavby pro oprávněného, Město Ostrov, za dohodnutou celkovou 
jednorázovou úhradu ve výši 70,- Kč/m2 výměry břemene, minimálně však 500,- Kč, plus DPH  
v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy s povinným, tj. společností Povodí 
Ohře, s.p., IČ: 708 89 988, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03. Náklady na 
zřízení věcného břemene - služebnosti, tj. vypracování GP, jednorázovou úhradu za zřízení VB 
ve výši dle skutečné výměry břemene, náhradu nákladů povinného spojených s uzavřením 
smlouvy ve výši 500,- Kč plus DPH v platné sazbě, včetně úhrady nákladů za nákup kolku na 
podání návrhu na vklad břemene do KN ponese oprávněný. 
 
 
9. Nákup st. p. č. 1027 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. ZM č. 81/16 
ZM schvaluje nákup pozemku st. p. č. 1027 o výměře 20 m2, spolu se stavbou garáže na 
pozemku stojící v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku pí J. K., bytem xxxxxxxxx, 370 05 České 
Budějovice 2, pí M. T., bytem xxxxxxxxx, 363 01 Ostrov a Ing. H. V., bytem xxxxxxxxx, 384 86 
Vacov, do majetku Města Ostrov, za kupní cenu sjednanou ve výši 49 000 Kč. Veškeré náklady 
spojené s prodejem, včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující, tj. Město Ostrov. 
 
 
10. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1832/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří – využití  předkupního práva  
Usn. ZM č. 82/16 
ZM neschvaluje v rámci využití předkupního práva nákup stavby garáže stojící na st. p. č. 1832/2 
v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku V. Š., nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za 
požadovanou cenu ve výši 90 000 Kč.  
 
 
11. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1846 v k. ú. Ostrov nad Ohří – využití  předkupního práva  
Usn. ZM č. 83/16 
ZM neschvaluje v rámci využití předkupního práva nákup stavby garáže stojící na st. p. č. 1846  
v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku J. K., bytem xxxxxxxxx, 362 35 Abertamy, za požadovanou 
kupní cenu ve výši 70 000 Kč a navíc s úhradou veškerých nákladů spojených  
s převodem.  
 
 
12. Prodej částí p. p. č. 992/1, 995 a 1006 v k. ú. Ostrov nad Ohří, oddělených jako p. p. č. 992/1  
a 995/4 o celkové výměře 2 244 m2 
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Usn. ZM č. 84/16 
ZM schvaluje prodej částí p. p. č. 992/1, 995 a 1006 v k. ú. Ostrov nad Ohří, oddělených jako 
p. p. č. 992/1 a 995/4 o celkové výměře 2 244 m2, České republice - Hasičskému záchrannému 
sboru Karlovarského kraje, IČO: 708 83 611, se sídlem Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary, za 
cenu 529,43 Kč/m2, stanovenou znaleckým posudkem Ing. Petra Miškovského plus DPH 
v zákonné výši. Veškeré náklady spojené s převodem, včetně případné daně z nabytí nemovitých 
věcí, uhradí kupující.   
 
 
13. Závěrečný účet města za rok 2015, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka k  31. 
12. 2015 
Usn. ZM č. 85/16 
ZM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2015 včetně zprávy 
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Ostrov za rok 2015 bez výhrad. 
Celkové příjmy města včetně financování činily 485.494 tis. Kč a celkové výdaje města činily 
373.496 tis. Kč. Hospodaření města za rok 2015 skončilo se saldem příjmů a výdajů v celkové 
výši 111.998 tis. Kč. 
 
Usn. ZM č. 86/16 
ZM schvaluje převedení přebytku hospodaření ve výši 111.998 tis. Kč za rok 2015 v tomto 
členění:  

- do Fondu sociálního převést 114 tis. Kč,   
- do Fondu rezerv a rozvoje města převést 111.884 tis. Kč a tyto prostředky ponechat na 

pokrytí převodů z roku 2015 a nezbytných a nepředvídaných běžných a kapitálových 
výdajů v roce 2016 

 
Usn. ZM č. 87/16 
ZM schvaluje účetní závěrku města včetně výsledku hospodaření města Ostrov za účetní období 
2015 sestavenou ke dni 31. 12. 2015. 
 
 
14. Rozpočtová opatření 
14a. Rozpočtové opatření č. 18/2016 – MP – zařazení příjmů z veřejnoprávní smlouvy o výkonu 
služby městské policie ve městě Hroznětín 
Usn. ZM č. 88/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2016: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 505 tis. Kč z veřejnoprávní smlouvy o 
výkonu služby městské policie s městem Hroznětín a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro 
rok 2016 ve výši 505 tis. Kč na úhradu výdajů v souvislosti s úkoly dílčí aktivity v oblasti 
prevence kriminality ve městě Hroznětín. 
 
14b. Rozpočtové opatření č. 21/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 
komunikace u statku v Dolním Žďáru  
Usn. ZM č. 89/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 2 mil. Kč na zateplení č. p. 1323-1324 a 
zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 2 mil. Kč na rekonstrukci komunikace u 
statku v Dolním Žďáru. 
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14c. Rozpočtové opatření č. 22/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na revitalizaci ulic 
Štúrova, Májová a Palackého  
Usn. ZM č. 90/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 1 mil. Kč na komunikaci Lidická - 
Jáchymovská včetně PD, 

- snižují se výdaje o 500 tis. Kč na herní prvky nad 40 tis. Kč, 
- snižují se výdaje o 200 tis. Kč na zateplení včetně projektové dokumentace čp. 621, 
- snižují se výdaje o 500 tis. Kč rekonstrukci objektu čp. 225 – Myslivna, 
- snižují se výdaje o 200 tis. Kč na výměnu vchodových dveří v ZŠ Májová, 
- snižují se výdaje o 266 tis. Kč na výměnu poměrových měřidel – IRTN, 
- snižují se výdaje o 334 tis. Kč na opravy a údržbu vozovek ve městě a v přilehlých 
částech  

a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 3 mil. Kč na revitalizaci ulic Štúrova, 
Májová a Palackého. 
 
14d. Rozpočtové opatření č. 28/2016 – OŽP – přesun finančních prostředků z FRR na chráněná 
území v oblasti ochrany přírody a krajiny 
Usn. ZM č. 91/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 40 tis. Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje 
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 40 tis. Kč na chráněná území v oblasti 
ochrany přírody a krajiny.  
 
14e. Rozpočtové opatření č. 29/2016 – MP – přesun finančních prostředků z FRR na rozvoj 
prevence kriminality ve školách 
Usn. ZM č. 92/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 32 tis. Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje 
a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 32 tis. Kč na rozvoj prevence 
kriminality ve školách.  
 
14f. Rozpočtové opatření č. 30/2016 – OVS – přesun finančních prostředků z FRR na ozvučení 
Dvorany 
Usn. ZM č. 93/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 30/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 80 tis. Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje 
a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 80 tis. Kč na ozvučení Dvorany.  
 
14g. Rozpočtové opatření č. 31-32/2016 – OVS – přesun finančních prostředků z FRR na 
příspěvek na provoz občerstvení v objektu MěÚ a na vybavení zasedací síně RM 
Usn. ZM č. 94/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 30 tis. Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje 
a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 30 tis. Kč na příspěvek na provoz 
občerstvení v objektu MěÚ.  
   
Usn. ZM č. 95/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 32/2016: 
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Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 50 tis. Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje 
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 50 tis. Kč na nákup vybavení zasedací síně 
RM.  
 
14h. Rozpočtové opatření č. 33/2016 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na příspěvek 
na provoz Staré radnice a na investiční příspěvek pro dům kultury na kamerový systém 
Usn. ZM č. 96/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 33/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 240.800 Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 140.800 Kč na příspěvek na provoz 
Staré radnice a zvyšují se výdaje o 100 tis. Kč na investiční příspěvek pro dům kultury na 
kamerový systém. 
 
 
14i. Rozpočtové opatření č. 34/2016 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na energie na 
provoz vývařovny a jídelen Scolarest 
Usn. ZM č. 97/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 34/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 200 tis. Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 200 tis. Kč na elektrickou energii, 
teplo, vodné a stočné v jídelnách Scolarest. 
 
 
14j. Rozpočtové opatření č. 35/2016 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na příspěvek 
na provoz pro ZŠ Májová 
Usn. ZM č. 98/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 35/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 145 tis. Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 145 tis. Kč na příspěvek na provoz 
pro ZŠ Májová. 
 
14k. Rozpočtové opatření č. 36/2016 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na příspěvek 
na provoz pro ZŠ JVM 
Usn. ZM č. 99/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 100 tis. Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 100 tis. Kč na příspěvek na provoz 
pro ZŠ J. V. Myslbeka. 
 
 
14l. Rozpočtové opatření č. 37/2016 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na analýzu 
rizik a bezpečnostní studie u příspěvkových organizací města 
Usn. ZM č. 100/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 250 tis. Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 250 tis. Kč na analýzu rizik  
a bezpečnostní studie u příspěvkových organizací města. 
 
14m. Rozpočtové opatření č. 38/2016 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na pořízení 
plánu odpadového hospodářství 
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Usn. ZM č. 101/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 38/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 70 tis. Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje 
a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 70 tis. Kč na pořízení plánu 
odpadového hospodářství. 
 
14n. Rozpočtové opatření č. 39/2016 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na odpadové 
hospodářství 
Usn. ZM č. 102/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 39/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 2.258.435,41 Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 200 tis. Kč na provoz sběrného 
dvora, zvyšují se výdaje o 806.365 Kč na svoz komunálního odpadu a zvyšují se výdaje  
o 1.252.070,41 Kč na svoz separovaného odpadu. 
 
14o. Rozpočtové opatření č. 40/2016 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na nákup 
herních prvků nad 40 tis. Kč 
Usn. ZM č. 103/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 40/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 400 tis. Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 400 tis. Kč na nákup 
herních prvků nad 40 tis. Kč. 
 
14p. Rozpočtové opatření č. 41/2016 – ORÚP – přesun finančních prostředků z FRR a snížení 
příjmů u dotačních akcí 
Usn. ZM č. 104/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 37.290 tis. Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje a snižují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 37.290 tis. Kč u dotačních akcí 
realizace úspor energií na zateplení objektu č. p. 1036, na zateplení MŠ Masarykova, na zateplení 
MŠ JVM, na revitalizaci vnitrobloků a na projekt Lidická ulice.     
 
14q. Rozpočtové opatření č. 42/2016 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na nákup 
spotřebního materiálu 
Usn. ZM č. 105/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 42/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 100 tis. Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 100 tis. Kč na nákup spotřebního 
materiálu. 
 
14r. Rozpočtové opatření č. 43/2016 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na výstavu 
Toskánští Habsburkové a Ostrov 
Usn. ZM č. 106/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 43/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 250 tis. Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 250 tis. Kč na výstavu Toskánští 
Habsburkové a Ostrov. 
 
14s. Rozpočtové opatření č. 44/2016 – OVS – přesun finančních prostředků z FRR na rozšíření 
služby E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek 
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Usn. ZM č. 107/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 44/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 200 tis. Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 200 tis. Kč na rozšíření 
služby E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek. 
 
14t. Rozpočtové opatření č. 45/2016 – OVS – přesun finančních prostředků z FRR na mobilní 
informační službu platforma inCity 
Usn. ZM č. 108/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 45/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 70 tis. Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje 
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 70 tis. Kč na mobilní informační službu 
platforma inCity. 
 
14u. Rozpočtové opatření č. 46/2016 – OVS – přesun finančních prostředků z FRR na upgrade 
zálohovacího zařízení HP MSL2024 z LT04 na LT06 
Usn. ZM č. 109/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 46/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 300 tis. Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 300 tis. Kč na upgrade 
zálohovacího zařízení HP MSL2024 z LT04 na LT06. 
 
14v. Rozpočtové opatření č. 47/2016 – OKS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu MDDM  
a zvýšení výdajů na letní tábor Manětín 
Usn. ZM č. 110/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 47/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 800 tis. Kč z nařízeného odvodu u městského 
domu dětí a mládeže a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 800 tis. Kč na 
vybudování nové klubovny v letním táboře Manětín. 
 
14w. Rozpočtové opatření č. 48/2016 – OKS – navýšení příjmů z prodeje bytů a zvýšení výdajů 
na poradenské služby 
Usn. ZM č. 111/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 48/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 70 tis. Kč z prodeje bytů a zvyšují se výdaje  
v rozpočtu města pro rok 2016 o 70 tis. Kč na poradenské služby. 
 
14x. Rozpočtové opatření č. 50/2016 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na stavbu areálu 
složek integrovaného záchranného systému  
Usn. ZM č. 112/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 50/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 7 mil. Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje 
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 7 mil. Kč na stavbu areálu složek 
integrovaného záchranného systému.  
 
14y. Rozpočtové opatření č. 51/2016 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci 
objektu č. p. 1202 U Nemocnice – rozšíření kapacity domova pro seniory 
Usn. ZM č. 113/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 51/2016: 
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Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 10 mil. Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje 
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 10 mil. Kč na rekonstrukci objektu č. p. 
1202 U Nemocnice – rozšíření kapacity domova pro seniory. 
 
14z. Rozpočtové opatření č. 52/2016 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci 
šaten FK Ostrov v čp. 1202 
Usn. ZM č. 114/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 52/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 15 mil. Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje 
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 15 mil. Kč na rekonstrukci šaten FK Ostrov 
v čp. 1202. 
 
14za. Rozpočtové opatření č. 53/2016 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na vybudování 
atletického areálu 
Usn. ZM č. 115/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 53/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 37 350 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 46 400 tis. Kč na vybudování 
atletického areálu, snižují se výdaje v rozpočtu města o 2 750 tis. Kč na stavbu nové MŠ, snižují 
se výdaje o 1 000 tis. Kč na okružní křižovatku Masarykova – Lidická, snižují se výdaje o 2 500 
tis. Kč, snižují se výdaje o 2 500 tis. Kč na vybudování komunikace a zastávek na průmyslové 
zóně a snižují se výdaje o 300 tis. Kč na chodník v Horním Žďáru. 
 
14zb. Rozpočtové opatření č. 59/2016 – OKS – přesun finančních prostředků na dotaci pro 
Občanské sdružení Ostrovský Macík 
Usn. ZM č. 116/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 59/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 50 tis. Kč na řádku dotace v rámci programu 
pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti a zařazují se výdaje do rozpočtu 
města pro rok 2016 ve výši 50 tis. Kč na dotaci pro Občanské sdružení Ostrovský Macík na 
úhradu nákladů spojených se zajištěním a odchytem zvířat (vyjma psů). 
 
14zc. Rozpočtové opatření č. 60/2016 – OKS – zařazení příjmů z vrácené dotace a zařazení 
výdajů na dotaci pro Potravinovou banku Karlovarského kraje, z. s. 
Usn. ZM č. 117/16 
ZM schvaluji rozpočtové opatření č. 60/2016: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 10 tis. Kč z nevyčerpané dotace pro 
Potravinovou banku Karlovarského kraje z roku 2015 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro 
rok 2016 ve výši 10 tis. Kč na dotaci pro Potravinovou banku Karlovarského kraje, z. s. na 
úhradu provozních nákladů skladu a jeho vybavení.  
 
14zd. Rozpočtové opatření č. 61/2016 – ORÚP – přesun finančních prostředků z FRR na členský 
příspěvek pro spolek „Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z. s. 
Usn. ZM č. 118/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 61/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 100 tis. Kč převodem z fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 100 tis. Kč na členský 
příspěvek pro spolek „Živý kraj – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z. s. 
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14ze. Rozpočtové opatření č. 62/2016 – OKS – zařazení příjmů ze záloh na energie od firmy 
Scolarest a přesun finančních prostředků z FRR na náklady za energie ve školních jídelnách 
Usn. ZM č. 119/16 
ZM schvaluji rozpočtové opatření č. 62/2016: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 490 tis. Kč ze záloh na energie dle 
platebního kalendáře od firmy Scolarest, zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 140 
tis. Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 
630 tis. Kč na náklady za energie ve školních jídelnách. 
 
14zf. Rozpočtové opatření č. 63/2016 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na příspěvek 
na provoz pro ZŠ J.V.M. na zajištění prázdninového provozu školní družiny 
Usn. ZM č. 120/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 63/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 30 tis. Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje 
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 30 tis. Kč na příspěvek na provoz pro ZŠ 
J.V.M. na zajištění prázdninového provozu školní družiny. 
 
 
15. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2016 
Usn. ZM č. 121/16 
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 2016 ve výši 150 
tis. Kč s paní H. K., nar. xxxxxxxxx, bytem ul. xxxxxxxxx, 360 01 Ostrov v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 122/16 
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na výstavbu RD z programu 
finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2016 ve výši 150 tis. Kč s panem P. 
G., nar. xxxxxxxxx a paní P. G., nar. xxxxxxxxx, oba bytem ul. xxxxxxxxx, 363 01 Ostrov 
v předloženém znění. 
 
 
16. Žádost o souhlas převzetí závazku, při použití dotace města na podporu bytové výstavby 
- bez usnesení 

 
 

17. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 (OZV č. 1/2016), o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 
Usn. ZM č. 123/16 
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 1/2016 (OZV č. 1/2016), o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství v předloženém znění. 
  
 
18. Informace starosty, dotazy členů ZM 
- bez usnesení 
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Bc. Pavel Čekan                                                                                       Ing. Josef Železný                     
starosta města                                                                                               místostarosta 


