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 Město Ostrov 

Usnesení 
z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v řádném termínu ve středu 7. září od 13:00 hod. 
v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře 

 
 
Program:   
 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Volba člena kontrolního výboru a volba předsedy kontrolního výboru 
3. Zpráva o ekonomických výsledcích OT a.s. 
4. Zpráva o činnosti MP Ostrov za I. pololetí roku 2016 
5. Návrh nového člena dozorčí rady Dopravního podniku Ostrov s.r.o. 
6. Veřejnoprávní smlouva a poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na 

pořízení věcného vybavení pro JSDH Ostrov 
7. Prodej pozemku p. č. 213/2 o výměře 1137 m2 v k. ú. Květnová 
8. Prodej pozemků p. č. 1434/54 o výměře 401 m2, p. č. 1434/55 o výměře 230 m2, p. č. 

1434/56 o výměře 143 m2, p. č. 1521/1 o výměře 218 m2 vše v k. ú. Květnová 
9. Prodej pozemku p. č.  224/505 o výměře 1 844 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
10. Prodej pozemku p. č. 66 o výměře 9 m2 v k. ú. Hluboký 
11. Předkupní právo k bytové jednotce, podílu na pozemcích, jejichž součástí jsou stavby 

bytových domů, a na společných částech domů 
12. Bezúplatný převod nemovitých věcí - budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, 

objekt občanské vybavenosti, vystavěné na pozemku st. p. č. 2824, budovy bez čísla 
popisného nebo evidenčního, objekt občanské vybavenosti, vystavěné na pozemku st. 
p. č. 2825, budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt občanské 
vybavenosti, vystavěné na pozemku st. p. č. 2826 vše v katastrálním území Ostrov 
nad Ohří. 

13. Bezúplatný převod p. č. 388/1 o výměře 126 m2 a části p. č. 388/6 o výměře cca 69 
m2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, pozemku p. č. 366/5 o výměře 1390 m2 a p. č. 
366/13 o výměře 37 m2 v k. ú. Vykmanov u Ostrova, nákup pozemku p. č. 32/2 o 
výměře 1116 m2 v k. ú. Květnová 

14. Nákup st. p. č. 1073/23 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
15. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2631/12, 2631/13, 2894/1, 2894/14, 

2894/16, 2894/18, 2894/60 a 2894/61 v k. ú. Ostrov nad Ohří – veřejné osvětlení 
v lokalitě okružní křižovatky na PZO 

16. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 224/556 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 
Metropolitní síť města Ostrov 

17. Prodej pozemku p. č. 79 o výměře 9.204 m2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 
18. Souhlas s uzavřením dodatku k VPS na poskytnutí individuální dotace pro Horní hrad 

o.p.s. 
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19. Souhlas s uzavřením dodatku k VPS na poskytnutí programové dotace pro Fotbalový 
klub 

20. Úprava pravidel pro poskytování dotací na podporu sportu, kultury a zájmových 
aktivit 

21. Žádost o snížení částky z poskytnuté dotace a prominutí sankce 
22. Žádost o prominutí sankce 
23. Statut Fondu rezerv a rozvoje 
24. Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
25. Rozpočtová opatření 
26. Zprávy z výborů 
27. Informace starosty, dotazy členů ZM 

 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. ZM č. 183/16 
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje se sledování usnesení z roku 2014 
pod č. 237/14, z roku 2016 pod č. 25/16, 49/16, 55/16, 59/16, 80/16, 81/16, 105/16, 128/16 až 
130/16, 135/16, 137/16, 139/16 až 149/16, 163/16, 166/16 až 182/16.  
 
 
2. Volba člena kontrolního výboru a volba předsedy kontrolního výboru 
Usn. ZM č. 184/16 
ZM zvolilo za člena kontrolního výboru paní Vendulu Orlovou. 
 
Usn. ZM č. 185/16 
ZM zvolilo předsedou kontrolního výboru ZM paní Ing. Jitku Samákovou. 
 
 
3. Výroční zpráva OT a.s. 
Usn. ZM č. 186/16 
ZM bere na vědomí výroční zprávu OT a.s. za rok 2015. 
 
 
4. Zpráva o činnosti MP Ostrov za I. pololetí 2016 
Usn. ZM č. 187/16 
ZM schvaluje zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za I. pololetí 2016. 
 
 
5. Schválení návrhu nového člena dozorčí rady Dopravního podniku Ostrov s.r.o. 
Usn. ZM č. 188/16 
ZM deleguje starostu města Bc. Pavla Čekana na nejbližší Valnou hromadu společnosti 
Dopravního podniku Ostrov s.r.o., pro doplnění člena dozorčí rady Dopravního podniku Ostrov 
s.r.o., a ukládá mu hlasovat pro pana Z. M., nar. xxxxxxxxxx, jako nového člena Dozorčí rady 
Dopravního podniku Ostrov, s.r.o.  
 
 
6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení 
věcného vybavení pro JSDH Ostrov 
Usn. ZM č. 189/16 
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ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na 
pořízení věcného vybavení pro JSDH Ostrov ve výši 56 000,00 Kč na rok 2016 v předloženém 
znění. 
 
 
7. Prodej pozemku p. č. 213/2 o výměře 1137 m2 v k. ú. Květnová 
Usn. ZM č. 190/16 
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 213/2 v k. ú. Květnová, panu M. Z., narozenému dne 
xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, dle znaleckého posudku č. 3173-64/2016 
za kupní cenu 354 315,00 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.   
 
 
8. Prodej pozemků p. č. 1434/54 o výměře 401 m2, p. č. 1434/55 o výměře 230 m2, p. č. 1434/56  
o výměře 143 m2, p. č. 1521/1 o výměře 218 m2 vše  v k. ú. Květnová 
Usn. ZM č. 191/16 
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1434/54, p. č. 1434/55, p. č. 1434/56 vše v k. ú. Květnová, 
panu M. Z., narozenému dne xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za cenu dle 
znaleckého posudku č. 3173-64/2016 ve výši 186 162,00 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. 
 
Usn. ZM č. 192/16 
ZM neschvaluje prodej pozemku p. č. 1521/1 v k. ú. Květnová, panu M. Z., trvale bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov. 
 
 
9. Prodej pozemku p. č. 224/505 o výměře 1 844 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
- bod stažen z programu 
 
 
10. Prodej pozemku p. č. 66 o výměře 9 m2 v k. ú. Hluboký 
Usn. ZM č. 193/16 
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 66 v k. ú. Hluboký společnosti ČEZ Distribuce, a.s. IČO 
24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, za cenu dle 
znaleckého posudku č. 7646-33/2016 ve výši 5 810,00 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. Prodej pozemku bude realizován za podmínky, že stavba na 
pozemku p. č. 66 evidovaná, bude zapsána na LV spol. ČEZ Distribuce a.s. 
 
 
11. Předkupní právo k bytové jednotce, podílu na pozemcích, jejichž součástí jsou stavby 
bytových domů, a na společných částech domů  
Usn. ZM č. 194/16 
ZM nesouhlasí se zrušením předkupního práva k bytové jednotce č. 1356/12 v budově č. p. 1356 
a na podílu o velikosti 357/11042 na pozemku st. p. č. 2769, jehož součástí je stavba č. p. 1355  
a na pozemku st. p. č. 2770, jehož součástí je stavba č. p. 1356 v k. ú. Ostrov nad Ohří a na 
společných částech domů. 
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12. Bezúplatný převod nemovitých věcí - budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt 
občanské vybavenosti, vystavěné na pozemku st. p. č. 2824, budovy bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, vystavěné na pozemku st. p. č. 2825, budovy bez 
čísla popisného nebo evidenčního, objekt občanské vybavenosti, vystavěné na pozemku st. p. č. 
2826 vše v katastrálním území Ostrov nad Ohří. 
Usn. ZM č. 195/16 
ZM schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí - budovy bez čísla popisného nebo 
evidenčního, objekt občanské vybavenosti, vystavěné na pozemku st. p. č. 2824, budovy bez 
čísla popisného nebo evidenčního, objekt občanské vybavenosti, vystavěné na pozemku st. p. č. 
2825, budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt občanské vybavenosti, vystavěné na 
pozemku st. p. č. 2826 vše v katastrálním území Ostrov nad Ohří, od společnosti SALUT 
Karlovy Vary, spol. s r. o.,  IČO 61774286, se sídlem Karlovy Vary, Gagarinova 22, PSČ: 360 
20 jako převodce, ve prospěch Města Ostrov jako nabyvatele. Město Ostrov uhradí náklady 
spojené s převodem nemovitostí. 
 
 
13. Bezúplatný převod p. č. 388/1 o výměře 126 m2 a části p. č. 388/6 o výměře cca 69 m2 v k. ú. 
Dolní Žďár u Ostrova, pozemku p. č. 366/5 o výměře 1390 m2 a p. č. 366/13 o výměře 37 m2  
v k. ú. Vykmanov u Ostrova, nákup pozemku p. č. 32/2 o výměře 1116 m2 v k. ú. Květnová 
Usn. ZM č. 196/16 
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 388/1 a části pozemku p. č. 388/6 dle návrhu 
geometrického plánu č. 369-155/2016 o výměře 69 m2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, pozemku  
p. č. 366/5 a pozemku p. č. 366/13 v k. ú. Vykmanov u Ostrova od společnosti AGRO TRAVEL, 
spol. s r. o., IČO 00668281, se sídlem Dolní Žďár 28, 363 01 Ostrov jako převodce, ve prospěch 
Města Ostrov jako nabyvatele, a to za podmínky zrušení zástavního práva váznoucího na 
pozemku p. č. 366/5 a pozemku p. č. 366/13 v k. ú. Vykmanov u Ostrova. Město Ostrov uhradí 
náklady spojené s převodem nemovitostí.   
 
Usn. ZM č. 197/16 
ZM schvaluje nákup pozemku p. č. 32/2 v k. ú. Květnová, od společnosti AGRO TRAVEL, spol. 
s r. o., IČO 00668281, se sídlem Dolní Žďár 28, 363 01 Ostrov jako prodávajícího, pro Město 
Ostrov jako kupujícího, za dohodnutou kupní cenu ve výši 30,00 Kč/m2 tj. za 33 480,00 Kč. 
Veškeré náklady spojené s převodem, včetně daně z nabytí nemovitých věcí, uhradí Město 
Ostrov.   
 
 
14. Nákup st. p. č. 1073/23 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří  
Usn. ZM č. 198/16 
ZM ruší své usnesení ZM č. 22/16 ze dne 27. 1. 2016.  
 
Usn. ZM č. 199/16 
ZM schvaluje v rámci využití předkupního práva nákup pozemku st. p. č. 1073/23 o výměře  
24 m2, spolu se stavbou garáže na pozemku stojící v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku pí V. J., 
nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 460 06 Liberec, do majetku Města Ostrov, za cenu sjednanou 
ve výši 60 960 Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí spolu s ostatními náklady na převod, tzn. 
náklady na sepsání kupní smlouvy, vypracování ZP a kolku návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí uhradí kupující, tj. Město Ostrov. 
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15. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2631/12, 2631/13, 2894/1, 2894/14, 
2894/16, 2894/18, 2894/60 a 2894/61 v k. ú. Ostrov nad Ohří – veřejné osvětlení v lokalitě 
okružní křižovatky na PZO    
Usn. ZM č. 200/16 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy kabelů NN a sloupů veřejného na p. p. č. 2631/12, 2631/13, 2894/1, 2894/14, 2894/16, 
2894/18, 2894/60 a 2894/61 v k. ú. Ostrov nad Ohří, dle GP konečného zaměření stavby 
„Průmyslová zóna – Ostrov – autobusové zastávky a VO“, vymezujícího rozsah věcného 
břemene – služebnosti pro oprávněného, Město Ostrov, za dohodnutou celkovou jednorázovou 
úhradu ve výši 7 310,00 Kč s připočteným koeficientem inflace platným k datu předložení 
geometrického plánu plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy s 
povinným, tj. státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4 – 
Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00, IČO: 659 93 390. Náklady na zřízení věcného břemene 
- služebnosti, tj. vypracování GP, jednorázovou úhradu za zřízení VB v dohodnuté výši, včetně 
úhrady nákladů za nákup kolku na podání návrhu na vklad břemene do KN ponese oprávněný. 
 
 
16. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 224/556 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 
Metropolitní síť města Ostrov   
Usn. ZM č. 201/16 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy ochranné trubky s optickým kabelem na p. p. č. 224/556 v k. ú. Ostrov nad Ohří, dle GP 
konečného zaměření stavby „Metropolitní síť města Ostrov“, vymezujícího rozsah věcného 
břemene – služebnosti pro oprávněného, Město Ostrov, za dohodnutou celkovou jednorázovou 
úhradu ve výši stanovené konečnou smlouvou, minimálně však v celkové výši 500,00 Kč, plus 
DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy s povinným, tj. Karlovarským 
krajem, IČO: 708 91 168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory,  
zastoupeným Příspěvkovou organizací Gymnázium Ostrov, p. o., IČO: 497 53 771, se sídlem 
Studentská 1205, 363 01 Ostrov. Náklady na zřízení věcného břemene - služebnosti, tj. 
vypracování GP, jednorázovou úhradu za zřízení VB plus DPH v platné sazbě, včetně úhrady 
nákladů za nákup kolku na podání návrhu na vklad břemene do KN ponese oprávněný. 
 
 
17. Prodej pozemku p. č. 79 o výměře 9.204 m2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova  
Usn. ZM č. 202/16 
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 79 o výměře 9.204 m2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, 
společnosti AGRO TRAVEL, spol. s r. o., IČO: 006 68 281, se sídlem Ostrov, Dolní Žďár 28, 
PSČ 363 01, zastoupené jednatelem Alfrédem Fajkošem, CSc., xxxxxxxxxx, PSČ 363 01, za 
cenu obvyklou dle znaleckého posudku č. 3160-51/2016 ve výši 300.000,00 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.   
 
 
18. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k VPS na poskytnutí individuální dotace pro Horní hrad 
o.p.s.  
Usn. ZM č. 203/16 
ZM schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
města na rok 2016 v předloženém znění s organizací Horní hrad o. p. s., hrad  
a zámek Horní hrad 1, Krásný Les, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26355752, zastoupenou paní Mgr. 
Ditou Kinštnerovou ve výši 50 000,00 Kč na úhradu části nákladů na rekonstrukční práce 
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v objektu vstupní brány, v jihovýchodním, středním, západním i severním paláci a na opravy 
hradebních zdí. 
 
 
19.Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k VPS na poskytnutí dotace pro Fotbalový klub Ostrov, z. s. 
Usn. ZM č. 204/16 
ZM schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu 
města na rok 2016 v předloženém znění s organizací Fotbalový klub Ostrov, z. s., se sídlem 
Vančurova 1340, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 47699264, zastoupenou panem Ing. Pavlem 
Bursíkem ve výši 300 000,00 Kč na úhradu části nákladů na činnost klubu. 
 
 
 
20. Úprava Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města na podporu sportu, kultury a 
zájmových aktivit 
Usn. ZM č. 205/16 
ZM schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Ostrov na podporu sportovních, 
kulturních a zájmových aktivit v předloženém znění.   
 
 
21. Žádost o snížení částky z poskytnuté dotace a o prominutí sankce 
Usn. ZM č. 206/16 
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. 082-10-
04-20 ze dne 19.04.2010 manželům P. K., nar. xxxxxxxx a D. K., nar. xxxxxxxx, oba bytem 
xxxxxxxx, Ostrov, s podmínkou zaplatit poměrnou část z poskytnuté dotace ve výši 59.672 Kč 
v pravidelných měsíčních splátkách.  
 
22. Žádost o prominutí sankce 
Usn. ZM č. 207/16 
ZM schvaluje prominutí sankce ve výši 51.205 Kč z poskytnuté dotace pro výstavbu rodinného 
domu, vyplývající ze smlouvy o podmíněně návratné dotaci na vybudovanou bytovou jednotku 
nebo rodinný dům reg.č. 010-13-01-09 ze dne 09.01.2013 manželům J. M., nar. xxxxxxxx a D. 
M., nar. xxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxx, Chýnov, okr. Tábor.  
 
 
23. Statut Fondu rezerv a rozvoje 
Usn. ZM č. 208/16 
ZM schvaluje statut Fondu rezerv a rozvoje, který je nedílnou přílohou tohoto usnesení 
 
 
24. Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
Usn. ZM č. 209/16 
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na vybudování rodinného domu 
k vlastnímu bydlení z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2016 
ve výši 150.000 Kč s panem Mgr. A. P., nar. xxxxxxxx a paní M. P., nar. xxxxxxxx, oba bytem 
xxxxxxxx7, 360 01 Karlovy Vary v předloženém znění. 
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25. Rozpočtová opatření   
25a. Rozpočtové opatření č. 136/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na administraci 
veřejné zakázky na provádění veřejných služeb pro Město Ostrov 
Usn. ZM č. 210/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 136/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 150 tis. Kč u příspěvku FO na provoz WC 
v Lidické ulici č. p. 1286 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016  
ve výši 150 tis. Kč na administraci veřejné zakázky na provádění veřejných služeb pro Město 
Ostrov 
 
25b. Rozpočtové opatření č. 139/2016 – OKS - převedení nevyčerpaných finančních prostředků 
z roku 2015 ze sociálního fondu 
Usn. ZM č. 211/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 139/2016: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 114 tis. Kč převodem z Fondu 
sociálního a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 114 tis. Kč na výdaje ze 
sociálního fondu.  
 
25c. Rozpočtové opatření č. 146/2016 – OKS – přesun finančních prostředků na investiční 
příspěvek pro dům kultury na kamerový systém na Staré Radnici 
Usn. ZM č. 212/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 146/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 97.957,21 Kč u výstavy toskánští 
Habsburkové a Ostrov a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 97.957,21 Kč na 
investiční příspěvek pro dům kultury na kamerový systém na Staré Radnici.  
 
25d. Rozpočtové opatření č. 148/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na velké opravy 
čtyř bytů v městských domech 
Usn. ZM č. 213/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 148/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 1.650 tis. Kč na regeneraci vnitrobloku 
12. etapy a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 1.650 tis. Kč na velké opravy čtyř 
bytů v městských domech. 
 
25e. Rozpočtové opatření č. 149/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na příspěvek pro 
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech na realizaci kanalizace v obci Horní Žďár 
- bez usnesení 
                 
25f. Rozpočtové opatření č. 150/2016 – OKS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu MŠ 
Masarykova a zařazení výdajů na nákup herních prvků v areálu zahrady MŠ Masarykova 
Usn. ZM č. 214/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 150/2016: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 241.999 Kč z nařízeného odvodu  
u MŠ Masarykova a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 241.999 Kč na 
nákup herních prvků v areálu zahrady MŠ Masarykova. 
  
25g. Rozpočtové opatření č. 154/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na výstavbu 
kontejnerového sociálního zázemí na koupališti 
 Usn. ZM č. 215/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 154/2016: 
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Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 800 tis. Kč na rekonstrukci ulic a řešení 
parkování Štúrova, Palackého, Májová a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016  
ve výši 800 tis. Kč na výstavbu kontejnerového sociálního zázemí na koupališti. 
 
25h. Rozpočtové opatření č. 155/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na vybudování 
bezbariérového přístupu na pobočku České pošty  
Usn. ZM č. 216/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 155/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 1.524 tis. Kč na rekonstrukci ulic a řešení 
parkování Štúrova, Palackého, Májová a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o  
1.524 tis. Kč na vybudování bezbariérového přístupu na pobočku České pošty. 
25i. Rozpočtové opatření č. 156/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na odstranění 
stavby tržnice na náměstí 
Usn. ZM č. 217/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 156/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 2.376 tis. Kč na rekonstrukci ulic a řešení 
parkování Štúrova, Palackého, Májová, snižují se výdaje o 124 tis. Kč na úpravu anglických 
dvorků u čp. 706 - 712 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 2.500 tis. Kč 
na odstranění stavby tržnice na náměstí. 
        
25j. Rozpočtové opatření č. 157/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na opravy 
komunikací ve městě a v přilehlých částech 
Usn. ZM č. 218/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 157/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 2.400 tis. Kč na rekonstrukci ulic a řešení 
parkování Štúrova, Palackého, Májová a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016  
o  2.400 tis. Kč na opravy komunikací ve městě a v přilehlých částech 
 
25k. Rozpočtové opatření č. 165/2016 – OI – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 
objektu č. p. 225 Myslivna 
Usn. ZM č. 219/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 165/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 5.000 tis. Kč ze stavby atletického areálu a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 5.000 tis. Kč na rekonstrukci objektu 
č. p. 225 Myslivna. 
 
25l. Rozpočtové opatření č. 166/2016 – OI – přesun finančních prostředků na vestavbu skladu 
nábytku v objektu MěÚ 
Usn. ZM č. 220/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 166/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 2.000 tis. Kč ze stavby atletického areálu a 
zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 2.000 tis. Kč na vestavbu skladu nábytku 
v objektu MěÚ. 
 
25m. Rozpočtové opatření č. 167/2016 – OI – přesun finančních prostředků na stavbu areálu 
složek integrovaného záchranného systému 
Usn. ZM č. 221/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 167/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 540 tis. Kč ze stavby atletického areálu a 
zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 540 tis. Kč na stavbu areálu složek 
integrovaného záchranného systému. 
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25n. Rozpočtové opatření č. 169/2016 – OI – přesun finančních prostředků na nespecifikovanou 
rezervu pro další potřeby města 
Usn. ZM č. 222/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 169/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 15.400 tis. Kč ze stavby atletického areálu a 
zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 15.400 tis. Kč v nespecifikované rezervě pro 
další potřeby města. 
 
 
25o. Rozpočtové opatření č. 171/2016 – OKS – přesun finančních prostředků na příspěvek na 
provoz pro dům kultury na roznos Ostrovského měsíčníku a na příspěvek na konání akce 
OstrofCON 
Usn. ZM č. 223/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 171/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 147.224 Kč u nespecifikované rezervy, 
zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 107.224 Kč na příspěvek na provoz pro dům 
kultury na roznos Ostrovského měsíčníku a zvyšují se výdaje o 40 tis. Kč na příspěvek na konání 
akce OstrofCON. 
 
25p. Rozpočtové opatření č. 173/2016 – OKS – přesun finančních prostředků na dotaci v rámci 
programu pro poskytování dotací v oblasti sportu pro Fotbalový klub Ostrov 
Usn. ZM č. 224/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 173/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 300 tis. Kč u nespecifikované rezervy  
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 300 tis. Kč na dotaci v rámci programu pro 
poskytování dotací v oblasti sportu pro Fotbalový klub Ostrov. 
                
25q. Rozpočtové opatření č. 174/2016 – OKS – přesun finančních prostředků na dotaci v rámci 
programu pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmových aktivit pro Horní hrad o.p.s. 
Usn. ZM č. 225/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 174/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 50 tis. Kč na dotaci v rámci programu pro 
poskytování dotací v oblasti kultury a zájmových aktivit a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro 
rok 2016 o 50 tis. Kč na dotaci pro Horní hrad o.p.s. Krásný Les. 
                
25r. Rozpočtové opatření č. 175/2016 – ODS – přesun finančních prostředků na kompenzaci 
prokazatelných nákladů Dopravnímu podniku Ostrov s.r.o. 
Usn. ZM č. 226/16 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 175/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 1.200 tis. Kč u nespecifikované rezervy  
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 1.200 tis. Kč na kompenzaci prokazatelných 
nákladů Dopravnímu podniku Ostrov s.r.o. 
 
 
26. Zprávy z výborů 
- bez usnesení 
 
 
27. Informace starosty, dotazy členů ZM 
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- bez usnesení 
 
 

 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan                                                                                       Ing. Josef Železný                     
starosta města                                                                                               místostarosta 


