
 xxxxxxxxx Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb. 

přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Ostrov.  
 

 1 

  
 

                                                            
 Město Ostrov 

Usnesení 
ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v řádném termínu ve středu 15. června od 13:00 hod.  
a ve středu 22. června od 13:00 hod. 

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

1. Předání ocenění Občan města 
2. Slib člena zastupitelstva 
3. Kontrola plnění usnesení ZM 
4. Program podpory sociálních služeb 
5. Dotace na Letní tábor 2016 - veřejnoprávní smlouva 
6. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2016 
7. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 423 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova – 

Rekonstrukce místní komunikace - odvodnění  
8. Nákup st. p. č. 1017 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
9. Prodej části pozemku p. č. 2671/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
10. Nákup části pozemku p. č. 1700/3 o výměře 131 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
11. Prodej pozemku p. č. 2352/6 o výměře 425 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
12. Prodej části pozemku p. č. 50/3 o výměře 50 m² v k. ú. Květnová  
13. Zřízení služebnosti stezky a cesty přes části pozemků p. č. 298/2, p. č. 332/1, p. č. 

332/2 a p. č. 333/1 vše v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 
14. Bezúplatný převod p. p. č. 2502/26, 2582/27, 2582/28, 2582/29, 2582/21, 2582/22, 

2582/23 a 2582/24 v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku Karlovarského kraje do 
vlastnictví Města Ostrov 

15. Předkupní právo k podílu na bytové jednotce, podílu na pozemku, jehož součástí je 
stavba bytového domu, a na společných částech domu 

16. Nepeněžitý vklad do společnosti KABEL OSTROV s.r.o. 
17. Změna Pravidel pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a 

Městské policie Ostrov od 1. 7. 2016 
18. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací 
19. Projekt Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a 

propagace přírodního a kulturního dědictví  
20. Projekt Znovuoživené Krušnohoří 
21. Žádost o snížení částky z vrácené dotace a o prominutí sankce 
22. Smlouva o smlouvě budoucí o závazku ve veřejné linkové osobní dopravě a smlouva 

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě na období od 27.06.2016 
do 30.6.2017 

23. Rozpočtová opatření 
24. Zprávy z výborů 
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25. Informace starosty, dotazy členů ZM 
 
1.Předání ocenění Občan města 
- bez usnesení 
 
 
2.Slib člena zastupitelstva 
- bez usnesení 
 
 
3.Kontrola plnění usnesení 
Usn. ZM č. 124/16 
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2007 
pod č. 204/07, z roku 2014 pod č. 186/14, 187/14, z roku 2015 pod č. 97/15, 217/15, 238/15, 
247/15, 265/15 a z roku 2016 pod č. 16/16 až 20/16, 24/16, 21/16, 28/16, 50/16 až 54/16, 56/16 
až 58/16, 60/16 až 68/16, 82/16, 83/16, 69/16 až 77/16, 85/16 až 104/16, 106/16 až 123/16.  
 
 
4. Program podpory a rozvoje sociálních služeb 
Usn. ZM č. 125/16 
ZM schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Ostrov – program podpory a 
rozvoje sociálních služeb.  
 
 
5. Dotace na Letní dětský tábor 2016 - veřejnoprávní smlouva  
Usn. ZM č. 126/16 
ZM schvaluje individuální dotaci z rozpočtu města Ostrov pro organizaci Člověk v tísni, o. p. s. 
na projekt Letní dětský tábor 2016 v rámci prevence sociálně patologických jevů ve výši 11 tis. 
Kč. 
 
Usn. ZM č. 127/16 
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 projekt Letní dětský tábor 2016 ve výši 11 tis. Kč, v předloženém znění. 
 
 
6. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2016 
Usn. ZM č. 128/16 
ZM schvaluje úpravu „Programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro období 
od 16. 6. 2016 do 31. 12. 2016“ dle podmínek uvedených v příloze předloženého návrhu. 
 
 
7. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 423 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova – 
Rekonstrukce místní komunikace - odvodnění  
Usn. ZM č. 129/16 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem umístění, provozování, údržby  
a opravy části komunikace se žlabem pro odvedení dešťových vod (skluzem do místního potoka) 
na p. p. č. 423 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, dle GP konečného zaměření stavby „Ostrov, Dolní 
Žďár, Rekonstrukce místní komunikace “, vymezujícího rozsah věcného břemene – služebnosti 
po dobu životnosti stavby pro oprávněného, Město Ostrov, za dohodnutou celkovou 
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jednorázovou úhradu ve výši 70,00 Kč/m2 výměry břemene, minimálně však 500,00 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 
výši dle skutečné výměry břemene, náhradu nákladů povinného spojených s uzavřením smlouvy 
ve výši 500,00 Kč plus DPH v platné sazbě, včetně úhrady nákladů za nákup kolku na podání 
návrhu na vklad břemene do KN ponese oprávněný. 
 
 
8.Nákup st. p. č. 1017 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. ZM č. 130/16 
ZM schvaluje nákup pozemku st. p. č. 1017 o výměře 19 m2, spolu se stavbou garáže na 
pozemku stojící v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku p. J. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, do 
majetku Města Ostrov, za kupní cenu sjednanou ve výši 51 000,00 Kč. Veškeré náklady spojené 
s prodejem, včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující, tj. Město Ostrov. 
 
 
9.Prodej části pozemku p. č. 2671/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. ZM č. 131/16 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2671/1 o výměře 198 m2 k.ú. Ostrov nad Ohří, manželům R. a 
M. L., xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za cenu stanovenou znaleckým posudkem plus případná 
DPH plus veškeré náklady spojené s prodejem. 
 
 
 
10.Nákup části pozemku  p.  č. 1700/3 o výměře 131 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. ZM č. 132/16 
ZM schvaluje nákup části pozemku p. č. 1700/3 dle geometrického plánu č. 1835-65/2016 
oddělovaného jako pozemek p. č. 1700/8 o výměře 131 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, od 
společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. IČO 49789228, se sídlem Studentská 
328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí, za cenu stanovenou znaleckým posudkem  
č. 3153-44/2016 ve výši 36 010,00 Kč plus případné DPH v zákonné výši. Veškeré náklady 
spojené s převodem, včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.   
 
 
 
11.Prodej pozemku p. č. 2352/6 o výměře 425 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
Usn. ZM č. 133/16 
ZM  schvaluje prodej pozemku  p.  č. 2352/6 o výměře 425 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu V. 
K., trvale bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za cenu dle znaleckého posudku č. 3155-46/2016 
ve výši 105 460,00 Kč plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. 
Veškeré náklady spojené s převodem, včetně daně z nabytí nemovitých věcí, uhradí kupující.   
 
 
 
12.Prodej části pozemku p. č. 50/3 o výměře 50 m2 v k. ú. Květnová 
Usn. ZM č. 134/16 
ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 50/3 dle geometrického plánu  
č. 189-33/2009 se jedná o pozemek st. p. č. 117 o výměře 50 m2 v k. ú. Květnová, paní E. Ch., 
trvale bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za cenu dle znaleckého posudku  
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č. 7639-26/2016 ve výši 18 500,00 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem, včetně daně z 
nabytí nemovitých věcí, uhradí kupující. 
 
 
13.Zřízení služebnosti stezky a cesty přes části pozemků p. č. 298/2, p. č. 332/1, p. č. 332/2  
a  p. č. 333/1 vše v k. ú. Horní Žďár u Ostrova  
Usn. ZM č. 135/16 
ZM  schvaluje věcné břemeno – služebnost cesty a stezky přes části pozemků p. č. 298/2, p. č. 
332/1, p. č. 332/2 a p. č. 333/1 vše v k. ú. Horní Žďár u Ostrova, v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 365-135/2015 mezi společností SAN SMART s.r.o., IČO 29021090, se sídlem 
Moskevská 975/16, 360 01 Karlovy Vary jako povinným a Městem Ostrov IČO 00254843 se 
sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov jako oprávněným, služebnost bude zřízena bezúplatně.  
 
 
14.Bezúplatný převod p. p. č. 2502/26, 2582/27, 2582/28, 2582/29, 2582/21, 2582/22, 2582/23  
a 2582/24 v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku Karlovarského kraje do vlastnictví Města Ostrov  
Usn. ZM č. 136/16 
ZM schvaluje přijetí daru nemovitých věcí Karlovarského kraje, IČO: 708 91 168 – p. p. č. 
2502/26 o výměře 332 m2,  2582/27 o výměře 16 m2, 2582/28 o výměře 25 m2, 2582/29  
o výměře 22 m2, 2582/21 o výměře 408 m2, 2582/22 o výměře 16 m2, 2582/23 o výměře 39 m2  
a 2582/24 o výměře 41 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, v celkové účetní hodnotě daru 40 455,00 Kč  
a to formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou 
organizací Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., se sídlem Sokolov, Chebská 
282, PSČ 356 01, IČO: 709 47 023 (jako dárce na straně jedné) a Městem Ostrov, se sídlem 
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO: 002 54 843 (jako obdarovaný na straně druhé), dle 
předloženého návrhu. 
 
 
15.Předkupní právo k podílu na bytové jednotce, podílu na pozemku, jehož součástí je stavba 
bytového domu, a na společných částech domu 
Usn. ZM č. 137/16 
ZM souhlasí s nevyužitím předkupního práva k podílu o velikosti ½ na bytové jednotce č. 1353/2 
v budově č. p. 1353 a na podílu o velikosti 757/25857 na pozemku st. p. č. 2767, jehož součástí 
je stavba – budova č. p. 1353 a budova č. p. 1354, a na společných částech domu a neschválit 
nákup těchto podílů od pana M. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za kupní cenu 131 743,82 
Kč a náklady spojené s nákupem včetně daně z nabytí nemovitých věcí. Při nevyužití bude 
předkupní právo pro Město Ostrov zachováno.  
 
 
 
16.Nepeněžitý vklad do společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. 
- bez usnesení 
 
 
 
17.Změna Pravidel pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a Městské 
policie Ostrov od 1. 7. 2016 
Usn. ZM č. 138/16 
ZM schvaluje nová Pravidla pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov  
a Městské policie Ostrov s platností od 1. 7. 2016. 
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18.Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací 
Usn. ZM č. 139/16 
ZM schvaluje Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřské školy Ostrov, 
Halasova 765, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. ZM č. 140/16 
ZM schvaluje Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřské školy Ostrov, 
Masarykova 1195, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. ZM č. 141/16 
ZM schvaluje Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřské školy Ostrov, 
Palackého 1045, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. ZM č. 142/16 
ZM schvaluje Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřské školy Ostrov, 
Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. ZM č. 143/16 
ZM schvaluje Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy Ostrov, 
Masarykova 1289, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. ZM č. 144/16 
ZM schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy Ostrov, 
Májová 997, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. ZM č. 145/16 
ZM schvaluje Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy Josefa 
Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. ZM č. 146/16 
ZM schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecké školy 
Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. ZM č. 147/16 
ZM schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městského domu dětí a 
mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. ZM č. 148/16 
ZM schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domu kultury Ostrov, 
Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary. 
 
Usn. ZM č. 149/16 
ZM schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny Městské knihovny Ostrov, příspěvková organizace. 
 
 
19. Projekt Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a 
propagace přírodního a kulturního dědictví  
Usn. ZM č. 150/16 
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ZM schvaluje účast města Ostrov v projektu „Využití moderních interaktivních technologií 
v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“, který je připravován 
v rámci Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020. 
  
 
Usn. ZM č. 151/16 
ZM schvaluje projekt „Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování 
a propagace přírodního a kulturního dědictví“ s předpokládanou výší výdajů € 112 820,00 pro 
Město Ostrov.  
 
Usn. ZM č. 152/16 
ZM schvaluje, že leadpartnerem projektu „Využití moderních interaktivních technologií v oblasti 
ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“ bude Město Ostrov. 
 
Usn. ZM č. 153/16 
ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi leadpartnerem a projektovými partnery v projektu 
„Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace 
přírodního a kulturního dědictví“. 
 
Usn. ZM č. 154/16 
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Využití moderních interaktivních technologií 
v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“ do Programu 
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020. 
 
Usn. ZM č. 155/16 
ZM schvaluje zajištění financování projektu „Využití moderních interaktivních technologií 
v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“, který v celkové výši 
předpokládaných nákladů nepřesáhne pro město Ostrov € 112 820,00. Výše spolufinancování 
vlastního podílu města Ostrov bude 10 % z celkových způsobilých nákladů projektu, což činí € 
11 282,00. ZM schvaluje zajištění financování všech případných nezpůsobilých výdajů tohoto 
projektu, nezbytných k jeho úspěšné realizaci. 
 
Usn. ZM č. 156/16 
ZM schvaluje zařazení realizace projektu „Využití moderních interaktivních technologií v oblasti 
ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“ do rozpočtu města Ostrov na 
roky 2017 až 2018.  
 
 
20. Projekt Znovuoživené Krušnohoří 
Usn. ZM č. 157/16 
ZM schvaluje účast města Ostrov v projektu Znovuoživené Krušnohoří, který je připravován 
v rámci Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020. 
 
Usn. ZM č. 158/16 
ZM schvaluje projekt Znovuoživené Krušnohoří s předpokládanými celkovými náklady pro 
město Ostrov ve výši 28 155,00 EUR. 
 
Usn. ZM č. 159/16 
ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Leadpartnerem projektu Antikomplex - hnutí proti 
xenofobii, z.s. a projektovými partnery v projektu Znovuoživené Krušnohoří. 
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Usn. ZM č. 160/16 
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Znovuoživené Krušnohoří do Programu 
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020. 
 
Usn. ZM č. 161/16 
ZM schvaluje zajištění financování projektu Znovuoživené Krušnohoří, které v celkové výši 
předpokládaných nákladů nepřesáhne pro město Ostrov 28 155,00 EUR. Výše spolufinancování 
vlastního podílu města Ostrov bude 10 % z celkových způsobilých nákladů projektu, což činí 
2 190,75 EUR. ZM schvaluje zajištění financování všech nezpůsobilých nákladů tohoto projektu 
nutných k jeho úspěšné realizaci. 
 
 
Usn. ZM č. 162/16 
ZM schvaluje zařazení realizace projektu Znovuoživené Krušnohoří do rozpočtu města Ostrov na 
roky 2017 až 2019.  
 

21.Žádost o snížení částky z vrácené dotace a o prominutí sankce 

Usn. ZM č. 163/16 
ZM schvaluje prominutí z pohledávky ve výši 150.000 Kč vč. úroku vypočteného z výše dotace 
za dané období po poskytnutí dotace při úrokové míře 10% p. a., vyplývající ze smlouvy o 
podmíněně návratné dotaci na vybudovanou bytovou jednotku nebo rodinný dům reg. č. 260-10-
12-02 ze dne 2. 12. 2010 paní L. M., nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Ostrov, s podmínkou 
zaplatit poměrnou část z poskytnuté dotace ve výši 78.226 Kč v pravidelných měsíčních 
splátkách ve výši 3.260 Kč.  
 
 
22.Smlouva o smlouvě budoucí o závazku ve veřejné linkové osobní dopravě a smlouva o 
závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě na období od 27.06.2016 do 30.6.2017 
Usn. ZM č. 164/16 
ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o závazku ve veřejné linkové osobní dopravě 
uzavřenou mezi městem Ostrov a Dopravním podnikem Ostrov s.r.o. na období od 01. 07. 2017 
do 30. 06. 2026. 
 
Usn. ZM č. 165/16 
ZM schvaluje Smlouvu o závazku služby ve veřejné linkové osobní dopravě uzavřené mezi 
městem Ostrov a Dopravním podnikem Ostrov s.r.o. na období od 27. 06. 2016 do 30. 06. 2017. 
 
 
23. Rozpočtová opatření 
23a. Rozpočtové opatření č. 65/2016 – OKS – zařazení příjmů z přijatého daru pro JSDH na 
nákup ochranných pomůcek pro JSDH 
Usn. ZM č. 166/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 65/2016: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 20 tis. Kč z přijatého finančního daru 
na rozvoj a podporu hasičské činnosti JSDH Ostrov a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 
2016 o 20 tis. Kč na nákup ochranných pomůcek pro JSDH.  
 
23b. Rozpočtové opatření č. 72/2016 – OKS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu MŠ 
Halasova a zařazení výdajů na stavbu altánku v areálu MŠ Halasova 
Usn. ZM č. 167/16 
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ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 72/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 59.991 Kč z nařízeného odvodu u MŠ 
Halasova a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výš 59.991 Kč na stavbu 
altánku v areálu MŠ Halasova. 
 
23c. Rozpočtové opatření č. 73/2016 – OKS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu MŠ 
Krušnohorská a zařazení výdajů na vybudování WC se vstupem ze zahrady v MŠ Krušnohorská 
Usn. ZM č. 168/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 73/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 180 tis. Kč z nařízeného odvodu u MŠ 
Krušnohorská a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výš 180 tis. Kč na 
vybudování WC se vstupem ze zahrady v MŠ Krušnohorská. 
 
23d. Rozpočtové opatření č. 77/2016 – OI – přesun finančních prostředků na projektovou 
dokumentaci na stavební úpravy objektu č. p. 617 
Usn. ZM č. 169/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 77/2016 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 550.550 Kč na přípravu projektů regenerace 
městského prostoru a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 550.550 Kč na 
projektovou dokumentaci na stavební úpravy objektu č. p. 617.  
 
23e. Rozpočtové opatření č. 80/2016 – ORÚP – navýšení příjmů z prodeje bytů a zvýšení výdajů 
na předprojektovou přípravu rekonstrukce hotelu Myslivna a vybudování hotelového 
minipivovaru 
Usn. ZM č. 170/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 80/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 1.000 tis. Kč z prodeje bytů a zvyšují se 
výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 1.000 tis. Kč na předprojektovou přípravu rekonstrukce 
hotelu Myslivna a vybudování hotelového minipivovaru. 
 
23f. Rozpočtové opatření č. 81/2016 – ORÚP – navýšení příjmů z uhrazených nákladů spojených 
s převodem bytů a zvýšení výdajů na předprojektovou přípravu rekonstrukce č. p. 48 a 
architektonickou studii na využití staré hasičské zbrojnice 
Usn. ZM č. 171/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 81/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 500 tis. Kč z uhrazených nákladů spojených s 
převodem bytů a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 500 tis. Kč na 
předprojektovou přípravu rekonstrukce č. p. 48 a architektonickou studii na využití staré hasičské 
zbrojnice. 
 
23g. Rozpočtové opatření č. 82/2016 – ORÚP – přesun finančních prostředků na aktualizace 
územních studií Květnová a Horní Žďár, terminál na Mírovém náměstí a na odstavné plochy pro 
kamiony a autobusy 
Usn. ZM č. 172/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 82/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 1.000 tis. Kč u nově pořizovaných změn 
územního plánu a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 1.000 tis. Kč na aktualizace 
územních studií Květnová a Horní Žďár, terminál na Mírovém náměstí a na odstavné plochy pro 
kamiony a autobusy. 
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23h. Rozpočtové opatření č. 83/2016 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na příspěvek 
pro ZUŠ na mzdy pedagogů na vzdělávání seniorů 
Usn. ZM č. 173/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 83/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 121.440 Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 121.440 Kč na příspěvek na 
provoz pro ZUŠ. 
 
23i. Rozpočtové opatření č. 89/2016 – OKS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu MŠ 
Krušnohorská a zařazení výdajů na opravu chodníku v MŠ Krušnohorská 
Usn. ZM č. 174/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 89/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 180 tis. Kč z nařízeného odvodu u MŠ 
Krušnohorská a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výš 180 tis. Kč na opravu 
chodníku v MŠ Krušnohorská. 
            
23j. Rozpočtové opatření č. 93/2016 – OMS – navýšení příjmů z prodeje bytů a zvýšení výdajů 
na realizaci květinové výsadby 
Usn. ZM č. 175/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 93/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 1.100 tis. Kč z prodeje bytů a zvyšují se 
výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 1.100 tis. Kč na realizaci květinové výsadby. 
 
23k. Rozpočtové opatření č. 94/2016 – OF – navýšení příjmů z prodeje bytů a vytvoření 
nespecifikované rezervy 
Usn. ZM č. 176/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 94/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 1.700 tis. Kč z uhrazených nákladů spojených 
s převodem bytů, zvyšují se příjmy o 6.500 tis. Kč z prodeje bytů a zařazují se výdaje do 
rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 8.200 tis. Kč na vytvoření nespecifikované rezervy pro další 
potřeby města. 
 
23l. Rozpočtové opatření č. 96/2016 – OSVZ – přesun finančních prostředků na projekt Letní 
tábor 2016 pro organizaci Člověk v tísni, o.p.s. 
Usn. ZM č. 177/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 96/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 11 tis. Kč na prevenci sociálně patologických 
jevů a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 11 tis. Kč na projekt Letní tábor 2016 
pro organizaci Člověk v tísni, o.p.s. 
 
23m. rozpočtové opatření č. 98/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na vyúčtování 
zúčtovatelných záloh za byty a nebytové prostory za rok 2015 
Usn. ZM č. 178/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 98/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 6.300 tis. Kč z nespecifikované rezervy a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 6.300 tis. Kč na vyúčtování 
zúčtovatelných záloh za byty a nebytové prostory za rok 2015. 
 
23n. Rozpočtové opatření č. 104/2016 a 110/2016 – OI – přesun finančních prostředků na 
parkoviště zadní Lidická a na autobusové zastávky na průmyslové zóně 
Usn. ZM č. 179/16 
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ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 104/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 9.000 tis. Kč na rekonstrukci č. p. 1202 U 
Nemocnice - rozšíření kapacity domova pro seniory a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 
2016 o 9.000 tis. Kč na parkoviště zadní Lidická - 2. etapa. 
 
Usn. ZM č. 180/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 110/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 1.000 tis. Kč na rekonstrukci č. p. 1202 U 
Nemocnice - rozšíření kapacity domova pro seniory, snižují se výdaje o 1.500 tis. Kč na 
komunikace a veřejné osvětlení na průmyslové zóně a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro 
rok 2016 ve výši 2.500 tis. Kč na autobusové zastávky na průmyslové zóně. 
 
 
23o. Rozpočtové opatření č. 107/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na revitalizaci ulic 
Štúrova, Májová, Palackého 
Usn. ZM č. 181/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 107/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 3.000 tis. Kč na zateplení včetně projektové 
dokumentace č. p. 621 a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 3.000 tis. Kč na 
revitalizaci ulic Štúrova, Májová, Palackého. 
 
23p. Rozpočtové opatření č. 108/2016 – OI – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 
zámku  
Usn. ZM č. 182/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 108/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 800 tis. Kč na rekonstrukci objektu čp. 1202 U 
Nemocnice – rozšíření kapacity domova pro seniory a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 
2016 o 800 tis. Kč na rekonstrukci zámku. 
 
 
 
24.Zprávy z výborů 
- bez usnesení 
 
 
25.Informace starosty, dotazy členů ZM 
- bez usnesení 
 
 
 
Všechna usnesení byla přijata dne 15.06.2016. 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan                                                                                       Ing. Josef Železný                     
starosta města                                                                                               místostarosta 


