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 Město Ostrov 

Usnesení 
z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v řádném termínu ve středu 5. dubna 2017 od 13:00 hod., 
které pokračovalo ve středu 12. dubna 2017 od 15:00 hod. 

v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře 
 
 
Program: 
1. Odvolání starosty, neuvolněného místostarosty a členů RM Ostrov 
2. Rekonstrukce vedení města 
3. Kontrola plnění usnesení  
4. Občan města roku 2016 
5. Souhlas s poskytnutím dotace pro OSTROVSKÝ MACÍK, z. s. 
6. Souhlas s poskytnutím dotace pro Římskokatolickou farnost Ostrov 
7. Schválení programových dotací a veřejnoprávních smluv dle Pravidel pro poskytování dotací 

na sport, kulturu a zájmovou činnost 
8. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Ostrov - Světlo Kadaň, z. s. 
9. Schválení nových členů dozorčí rady Dopravního podniku Ostrov s.r.o. 
10. Závěrečný účet města za rok 2016, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka k 31. 

12. 2016 
11. Rozpočtová opatření 
12. Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
13. Povolení splátkového kalendáře v rámci dědictví 
14. Majetek nepatrné hodnoty – dědictví   
15. Předkupní právo k bytové jednotce, podílu na pozemcích, jejichž součástí jsou stavby 

bytových domů, a na společných částech domů  
16. Prodej části p. č. 224/1 o výměře cca 450 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří – staženo z programu 

z důvodu zrušení žádosti žadatelem (až po schválení programu Radou města) 
17. Bezúplatný převod pozemku p. č. 224/63 o výměře 22 754 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří do 

vlastnictví Karlovarského kraje 
18. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 992/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – Dešťová 

kanalizace v areálu IZS 
19. Zprávy z výborů 
20. Informace starosty, změny v rozpisu rozpočtu, změny u příspěvkových organizací  
 
 
 
1. Odvolání starosty, neuvolněného místostarosty a členů RM Ostrov 
Usn. ZM č. 39/17 
1a) ZM odvolává z postu starosty města Bc. Pavla Čekana. 
 
Usn. ZM č. 40/17 
1b) ZM odvolává z postu neuvolněného místostarosty pana Mgr. Libora Bílka 
 



 2 

Usn. ZM č. 41/17 
1c) ZM odvolává z postu člena RM paní Pavlínu Liškovou.  
 
Usn. ZM č. 42/17 
ZM přerušuje jednání ZM Ostrov do 12. 4. 2017 do 15,00.  
 
Pokračování jednání dne 12. 4. 2017: 
 
Usn. ZM č. 43/17 
ZM schvaluje doplnění programu pokračování 3. řádného zasedání zastupitelstva města Ostrova 
o bod 2) Rekonstrukce vedení města: 

a) Schválení návrhové komise jako volební 
b) Určení předsedajícího jednání 
c) Určení způsobu hlasování o jednotlivých bodech a způsobu volby starosty, místostarosty 

a členů RM 
d) Odvolání zbývajícího člena RM 
e) Stanovení počtu členů RM 
f) Stanovení počtu uvolněných členů RM a stanovení, které funkce budou členové RM 

vykonávat jako uvolnění 
g) Stanovení počtu místostarostů 
h) Volba starosty 
i) Volba místostarostů 
j) Volba zbývajících členů RM 
k) Určení, který z místostarostů bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti 
l) Stanovení odměny neuvolněnému místostarostovi (neuvolněným místostarostům) 

 
 
2. Rekonstrukce vedení města 
Usn. ZM č. 44/17 
ZM bere na vědomí rezignaci p. Milana Matějky na funkci člena RM. 
 
Usn. ZM č. 45/17 
2a) Zastupitelstvo města dle Volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty(ů) a členů rady 
města stanovilo, že volební komise je stejná jako návrhová komise. 
 
Usn. ZM č. 46/17 
2b) Zastupitelstvo města stanovilo, že do zvolení starosty města bude 3. řádnému zasedání ZM 
předsedat člen ZM Ing. Josef Železný. 
 
Usn. ZM č. 47/17 
2c) Zastupitelstvo města rozhodlo, že o odvolání zbývajícího člena RM bude hlasovat tajně. 
 
Usn. ZM č. 48/17 
2c) Zastupitelstvo města rozhodlo, že volba starosty města a místostarosty se bude konat volbou 
samostatnou a tajnou a volba ostatních členů rady města se bude konat volbou společnou tajnou. 
 
Usn. ZM č. 49/17 
2c) Zastupitelstvo města rozhodlo, že ostatní hlasování v bodě Rekonstrukce vedení města bude 
veřejné. 
 
Usn. ZM č. 50/17 
2d) ZM odvolává z postu místostarosty Ing. Josefa Železného. 
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Usn. ZM č. 51/17 
2e) Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. m), zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, obecní zřízení v platném znění stanovilo, že počet členů rady bude od 12. 4. 2017 
sedm. 
 
Usn. ZM č. 52/17 
2f) Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. m), zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, obecní zřízení v platném znění stanovilo, že počet dlouhodobě uvolněných členů 
zastupitelstva města bude od 12. 4. 2017 jeden. 
 
Usn. ZM č. 53/17 
2f) Zastupitelstvo města určilo v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. m), zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, obecní zřízení v platném znění funkce, pro které budou členové 
zastupitelstva města od 12. 4. 2017 dlouhodobě uvolněni takto: starosta města. 
 
Usn. ZM č. 54/17 
2g) Zastupitelstvo města určilo v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. m), zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, obecní zřízení v platném znění, že počet místostarostů bude dva. 
 
Usn. ZM č. 55/17 
2h) Zastupitelstvo města zvolilo starostou města pana Ing. Josefa Železného 
 
Usn. ZM č. 56/17 
2i) Zastupitelstvo města zvolilo místostarosty: pana Mgr. Petra Šindeláře LL.M a paní Ilonu 
Leupold. 
 
Usn. ZM č. 57/17 
2i) Zastupitelstvo města stanovuje 1. místostarostou pana Mgr. Petra Šindeláře a 2. 
místostarostku paní Ilonu Leupold. 
 
Usn. ZM č. 58/17 
2j) Zastupitelstvo doplňuje volební komisi o dva nové členy, a to pana Zdeňka Mareše a pana 
MUDr. Oldřicha Vastla. 
 
Usn. ZM č. 59/17 
2j) Zastupitelstvo města zvolilo další 4 členů rady města a jsou to Ing. Jitka Samáková, Ing. 
Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, Petr Kalousek. 
 
Usn. ZM č. 60/17 
2k) Zastupitelstvo města stanovilo v souladu s §104 odst. 1 zákona č.128/2000Sb o obcích 
(obecní zřízení), že starostu bude v jeho nepřítomnosti zastupovat 1. místostarosta pan Mgr. Petr 
Šindelář. 
 
Usn. ZM č. 61/17 
2l) Zastupitelstvo města stanovilo neuvolněným místostarostům měsíční odměny ve výši 20 000 
Kč. 
 
 
3. Kontrola plnění usnesení 
Usn. ZM č. 62/17 
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje se sledování usnesení z roku 2007 
pod č. 198/07, z roku 2014 pod č. 119/14, z roku 2016 pod č. 2/16 až 9/16, 29/16, 138/16, 
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164/16, 165/16, 186/16, 188/16, 196/16, 263/16, 266/16, 268/16, 270/16, 272/16 až 277/16, 
283/16 až 286/16, z roku 2017 pod č. 2/17 až 8/17, 26/17, 27/17, 29/17, 37/17, 38/17. 
 
 
4. Občan města roku 2016 
Usn. ZM č. 63/17 
ZM uděluje ocenění „Občan města roku 2016“ paní Z. J., bývalé pedagožce, dlouholeté člence 
výboru Spolku přátel města Ostrova, za její angažovanost a celoživotní práci. V roce 2016 se 
významnou měrou zasloužila o provedení rekonstrukce kapličky ve Vykmanově. 
 
 
5. Souhlas s poskytnutím dotace pro OSTROVSKÝ MACÍK, z. s. 
Usn. ZM č. 64/17 
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 2017 ve výši 
50 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na zajištění odchytu  
a umístění zvířat, vyjma psů, ve zvířecím azylu v Horním Žďáru pro spolek OSTROVSKÝ 
MACÍK, z. s., se sídlem Horní Žďár 50, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 27006956, zastoupený paní 
Hanou Šimkovou. 
 
 
6. Souhlas s poskytnutím dotace pro Římskokatolickou farnost Ostrov 
Usn. ZM č. 65/17 
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 2017 ve výši  
100 000,00 Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na opravu mobiliáře - 
kostelních lavic a činnosti s ní přímo související pro Římskokatolickou farnost Ostrov, se sídlem 
Malé náměstí 25, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 49750631, zastoupenou Mgr. Markem Bonaventurou 
Hricem. 
 
 
7. Schválení programových dotací a veřejnoprávních smluv dle Pravidel pro poskytování dotací 
na sport, kulturu a zájmovou činnost 
Usn. ZM č. 66/17 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 220 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 
spolku a pořádáním závodu Běh 17. listopadu se spolkem Tělovýchovná jednota MDDM Ostrov, 
z. s., se sídlem Školní 231, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 18229395, zastoupeným panem 
Miroslavem Faktorem. 
 
Usn. ZM č. 67/17 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 650 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 
spolku a pořádáním turnajů se spolkem Fotbalový klub Ostrov, z. s., se sídlem Vančurova 1340, 
Ostrov, PSČ 363 01, IČO 47699264, zastoupeným Ing. Pavlem Bursíkem. 
 
 
Usn. ZM č. 68/17 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 150 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 
oddílů a provoz sportovních  zařízení se spolkem Tělovýchovná jednota Ostrov, z. s., se sídlem 
Studentská 1300, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 00668508, zastoupeným panem Radimem Vrbou. 
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Usn. ZM č. 69/17 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 70 000,00 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 
spolku s SKK OSTROV, z. s., se sídlem Vančurova 1437, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22606319, 
zastoupeným panem Markem Sedlmajerem. 
 
Usn. ZM č. 70/17 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 250 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s činností 
spolku pro děti a mládež v Ostrově a okolí se spolkem HC ČERTI OSTROV, se sídlem 
Vančurova 1437, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22875034, zastoupeným panem Vlastimilem 
Šindarem. 
 
Usn. ZM č. 71/17 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 250 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na Xtri Ostrov 2017 se společností X-
Team BaNo K. Vary, z. s., se sídlem 5. května 89/36, Karlovy Vary – Drahovice, PSČ 360 01, 
IČO 27048438, zastoupenou panem Janem Novákem. 
 
Usn. ZM č. 72/17 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 100 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených 
s celoroční činností spolku se spolkem Cykloteam Ostrov, z. s., se sídlem Dlouhá 103, Ostrov, 
PSČ 363 01, IČO 66362776, zastoupeným panem Jiřím Čechmanem. 
  
Usn. ZM č. 73/17 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 250 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úpravu lyžařských a běžeckých tras 
se společností První Krušnohorská o. p. s., se sídlem Dr. Davida Bechera 1009/18, Karlovy Vary, 
PSČ 360 01, IČO 02429497, zastoupenou Bc. Miroslavem Račkem. 
 
Usn. ZM č. 74/17 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 190 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na podporu mládežnického volejbalu 
v Karlovarském kraji a městě Ostrov se spolkem VK Karlovarsko, z. s., se sídlem Vítězná 
414/72, Karlovy Vary – Drahovice, PSČ 360 01, IČO 02720132, zastoupený panem Jakubem 
Novotným. 
 
Usn. ZM č. 75/17 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 70 000,00 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s organizací 
společenské, kulturní a ozdravné činnosti seniorů se spolkem Zájmový spolek důchodců Ostrov, 
z. s., se sídlem Hlavní třída 795, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26584450, zastoupeným paní Věrou 
Sedláčkovou. 
 
Usn. ZM č. 76/17 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 80 000,00 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s pořádáním 
akce Rockový Ostrov 2017 se sdružením Dendis music, z. s., se sídlem Lidická 1212, Ostrov, 
PSČ 363 01, IČO 26672316, zastoupeným panem Josefem Balákem. 
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Usn. ZM č. 77/17 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 70 000,00 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s 1. celoroční 
činností a 2. mistrovstvím světa se spolkem TS Mirákl, z. s., se sídlem Lidická 653, Ostrov, PSČ 
363 01, IČO 01757083, zastoupený Mgr. Andreou Burešovou Klugovou. 
 
Usn. ZM č. 78/17 
ZM schvaluje poskytnutí programové dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 40 000,00 Kč 
spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na Kulturní sezónu roku 2017  
s Horním hradem o. p. s., se sídlem Horní hrad 1, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 26355752, 
zastoupený Mgr. Ditou Kinštnerovou. 
 
 
8. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Ostrov – Světlo Kadaň, z. s. 
Usn. ZM č. 79/17 
ZM neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na projekt Podpora a 
zvyšování rodičovských kompetencí ve výši 190.768,- Kč pro žadatele Světlo Kadaň, z. s., 
Husova 1325, 432 01  Kadaň.  
 
 
9. Schválení návrhu nových členů dozorčí rady Dopravního podniku Ostrov s. r. o.  
Usn. ZM č. 80/17 
ZM deleguje na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik Ostrov s.r.o., pro období 2017 až 
2018, starostu města pana Ing. Josefa Železného. 
 
Usn. ZM č. 81/17 
ZM navrhuje do dozorčí rady společnosti Dopravní podnik Ostrov s.r.o. za Město Ostrov paní 
Mgr. Kateřinu Miosgovou, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Ostrov a paní Vendulu 
Orlovou, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Ostrov a ukládá starostovi města Ing. Josefu 
Železnému hlasovat pro obě jmenované. 
 
 
10. Závěrečný účet města za rok 2016, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka  
k 31. 12. 2016 
Usn. ZM č. 82/17 
ZM vyjadřuje v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s celoročním hospodařením města 
Ostrov za rok 2016 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 
města Ostrov za rok 2016, a to bez výhrad. Celkové příjmy města včetně financování činily 
500.125 tis. Kč a celkové výdaje města činily 392.196 tis. Kč. Hospodaření města za rok 2016 
skončilo se saldem příjmů a výdajů v celkové výši 107.929 tis. Kč. 
 
Usn. ZM č. 83/17 
ZM schvaluje převedení přebytku hospodaření ve výši 107.929 tis. Kč za rok 2016 v tomto 
členění:  

- do Fondu sociálního převést 62 tis. Kč,   
- do Fondu rezerv a rozvoje města převést 107.867 tis. Kč a tyto prostředky ponechat na 

pokrytí převodů z roku 2016 a nezbytných a nepředvídaných běžných a kapitálových 
výdajů v roce 2017 
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Usn. ZM č. 84/17 
ZM schvaluje účetní závěrku města včetně výsledku hospodaření města Ostrov za účetní období 
2016 sestavenou ke dni 31. 12. 2016. 
 
 
11. Rozpočtová opatření 
11a) Rozpočtové opatření č. 18/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na programové 
dotace pro založené spolky na pečovatelskou službu 
Usn. ZM č. 85/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 1.700 tis. Kč z programové dotace u OSVZ a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 1.700 tis. Kč na programové dotace 
pro založené spolky na pečovatelskou službu. 
 
11b) Rozpočtové opatření č. 32/2017 – MP – zařazení příjmů z veřejnoprávní smlouvy o výkonu 
služby městské policie ve městě Hroznětín 
Usn. ZM č. 86/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 32/2017: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2017 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 2017 ve výši 505 tis. Kč na úhradu výdajů v souvislosti s úkoly dílčí aktivity v oblasti 
prevence kriminality ve městě Hroznětín. 
 
11c) Rozpočtové opatření č. 36/2017 – OI – přesun finančních prostředků na přeložku 
vNN/KNN mimo budovu MDDM 
Usn. ZM č. 87/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 650 tis. Kč z nespecifikované rezervy a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 650 tis. Kč na přeložku vNN/KNN 
mimo budovu MDDM. 
 
11d) Rozpočtové opatření č. 37/2017 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na opravu 
mostu u skateparku 
Usn. ZM č. 88/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 600 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 600 tis. Kč na opravu mostu 
u skateparku. 
 
11e) Rozpočtové opatření č. 38/2017 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na akci 
Ostrov, U Nemocnice, komunikace na p.p.č. 802/1 a 224/336 
Usn. ZM č. 89/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 38/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 750 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 750 tis. Kč na akci Ostrov, 
U Nemocnice, komunikace na p. p. č. 802/1 a 224/336. 
 
11f) Rozpočtové opatření č. 39/2017 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
rekonstrukci místní komunikace v obci Kfely 
Usn. ZM č. 90/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 39/2017: 
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Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 3.500 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 3.500 tis. Kč na rekonstrukci 
místní komunikace v obci Kfely. 
 
11g) Rozpočtové opatření č. 40/2017 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na vozidlo 
pro potřeby JSDH – VeA 4x4 

- bez usnesení 
 
11h) Rozpočtové opatření č. 41/2017 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
projektovou dokumentaci na akci Ostrov, rekonstrukce ulic Štúrova, Májová, Palackého  
Usn. ZM č. 91/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 106 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 106 tis. Kč na projektovou 
dokumentaci na akci Ostrov, rekonstrukce ulic Štúrova, Májová, Palackého.  
 
11i) Rozpočtové opatření č. 42 - 44/2017 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
zateplení ZUŠ, na rekonstrukci otopné soustavy v ZŠ Májová a opravy v ZŠ Masarykova 
Rozpočtové opatření č. 42/2017 

- staženo z programu 
 
Usn. ZM č. 92/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 43/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 1.000 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 1.000 tis. Kč na rekonstrukci 
otopné soustavy v budově ZŠ Májová č. p. 997. 
 
Usn. ZM č. 93/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 44/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 500 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 500 tis. Kč na opravy po zatékání do 
tříd v budově ZŠ Masarykova č. p. 1289. 
 
11j) Rozpočtové opatření č. 45 - 46/2017 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
opravu výtahu v čp. 1322, 1323, 1324 a na opravy bytů 
Usn. ZM č. 94/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 45/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 2.400 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 2.400 tis. Kč na opravu 
výtahu v č. p. 1322, 1323 a 1324. 
    
Usn. ZM č. 95/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 46/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 1.500 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 1.500 tis. Kč na opravy bytů.  
 
11k) Rozpočtové opatření č. 47/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na venkovní 
jídelnu a pergoly v letním táboře Manětín 
Usn. ZM č. 96/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 47/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 300 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 300 tis. Kč na venkovní 
jídelnu a pergoly v letním táboře Manětín. 
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11l) Rozpočtové opatření č. 48/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na parkoviště 
zadní Lidická 2. etapa 
Usn. ZM č. 97/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 48/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 1.000 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 1.000 tis. Kč na parkoviště 
zadní Lidická 2. etapa. 
 
11m) Rozpočtové opatření č. 49/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na akci 
rekonstrukce objektu čp. 1202 U Nemocnice – rozšíření kapacity domova pro seniory 
Usn. ZM č. 98/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 49/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 12.900 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 12.900 tis. Kč na akci 
rekonstrukce objektu č. p. 1202 U Nemocnice – rozšíření kapacity domova pro seniory. 
 
11n) Rozpočtové opatření č. 50/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na vestavbu 
skladu na zámku 

- bez usnesení 
 
11o) Rozpočtové opatření č. 51/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na atletický 
areál 
Usn. ZM č. 99/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 51/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 34.000 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 34.000 tis. Kč na atletický 
areál.  
 
11p) Rozpočtové opatření č. 52/2017 – MP – přesun finančních prostředků z FRR na nákup 
kamer a služebního auta pro městskou policii 
Usn. ZM č. 100/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 52/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 670 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 670 tis. Kč na nákup kamer 
a služebního auta pro městskou policii. 
 
 
11q) Rozpočtové opatření č. 53 - 60/2017 – ORÚP – přesun finančních prostředků z FRR na 
strategický plán rozvoje města, na projektové práce v č. p. 225 a 1342, na projektovou přípravu 
na využití loveckého zámečku, na rozvojové plochy pro bydlení, na projektové práce na dopravní 
terminál a volnočasový areál v areálu bývalých kasáren, na koncepci cestovního ruchu, na 
propagaci turistických cílů a na aktualizaci generelu cyklodopravy 
Usn. ZM č. 101/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 53/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 500 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 500 tis. Kč na strategický 
plán rozvoje města Ostrov 2018 - 2025. 
 
 
Rozpočtové opatření č. 54/2017 

- bez usnesení  
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Usn. ZM č. 102/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 55/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 150 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 150 tis. Kč na projektové 
práce pro záchovnou opravu, statické zajištění a využití loveckého zámečku. 
 
Usn. ZM č. 103/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 56/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 500 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 500 tis. Kč na projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí u rozvojových ploch pro bydlení. 
 
Rozpočtové opatření č. 57/2017 

- bez usnesení 
 
Usn. ZM č. 104/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 58/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 50 tis. Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje 
a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 50 tis. Kč na koncepci rozvoje 
cestovního ruchu. 
 
Rozpočtové opatření č. 59/2017 

- bez usnesení 
 
Usn. ZM č. 105/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 60/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 100 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 100 tis. Kč na aktualizaci 
generelu cyklodopravy. 
 
11r) Rozpočtové opatření č. 61/2017 – OVS – přesun finančních prostředků z FRR na nákup 
elektromobilů 

- bez usnesení 
 
 
11s) Rozpočtové opatření č. 62/2017 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na dotační 
projekt MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov 
Usn. ZM č. 106/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 62/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 71.880 Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje 
a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 71.880 Kč na dotační projekt MAP 
rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov. 
 
11t) Rozpočtové opatření č. 63/2017 – OKS - převedení nevyčerpaných finančních prostředků 
z roku 2016 ze sociálního fondu 
Usn. ZM č. 107/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 63/2017: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 62 313,10 Kč převodem z Fondu 
sociálního a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 62 313,10 Kč na výdaje ze 
sociálního fondu.  
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11u) Rozpočtové opatření č. 64/2017 – OMS – zařazení příjmů z vyúčtovaného příspěvku 
VSOZČ a navýšení výdajů na rekonstrukci komunikace v obci Kfely 
Usn. ZM č. 108/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 64/2017: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 405 508,60 Kč z vyúčtovaného 
příspěvku VSOZČ na stavbu vodovodu v obci Kfely a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro 
rok 2017 o 405 508,60 Kč na rekonstrukci komunikace v obci Kfely. 
 
11v) Rozpočtové opatření č. 71/2017 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na odpadové 
hospodářství 
Usn. ZM č. 109/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 71/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 3.735.182,44 Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 500.000 Kč na provoz sběrného 
dvora, zvyšují se výdaje o 816.417,09 Kč na svoz komunálního odpadu a zvyšují se výdaje o 
2.418.765,35 Kč na svoz separovaného odpadu. 
 
11w) Rozpočtové opatření č. 72/2017 – OF – převod finančních prostředků z termínovaného 
vkladu na běžný účet města 
Usn. ZM č. 110/17 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 72/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 20 mil. Kč převodem z termínovaného vkladu 
a snižuje se financování – tř. 8 pol. 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 
o 20 mil. Kč. 
 
 
12. Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
Usn. ZM č. 111/17 
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na výstavbu RD z programu 
finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2017 ve výši 150 000,00 Kč s panem 
A. T., nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 
 
 
13. Povolení splátkového kalendáře v rámci dědictví 
Usn. ZM č. 112/17 
ZM schvaluje splátkový kalendář pohledávky za pohřebné panu R. M., bytem xxxxxxxxxx, 
Kralupy nad Vltavou, ve výši 10 850,00 Kč, v pravidelných měsíčních splátkách 542,50 Kč, po 
dobu 20 měsíců.  
 
 
14. Majetek nepatrné hodnoty - dědictví 
Usn. ZM č. 113/17 
ZM schvaluje přijmutí majetku nepatrné hodnoty jako kompenzaci na vynaložené náklady 
spojené s vypravením pohřbu po L. L., zemř. xxxxxxxxxx. 
 
 
15. Předkupní právo k bytové jednotce, podílu na pozemcích, jejichž součástí jsou stavby 
bytových domů, a na společných částech domů  
Usn. ZM č. 114/17 
ZM trvá na využití předkupního práva k bytové jednotce č. 1355/6 v budově č. p. 1355 a na 
podílu o velikosti 753/22084 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, za převodní cenu ve výši 245 499,00 Kč, kdy Město Ostrov bude na 
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straně jedné jako kupující a pan M. B., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, na straně druhé jako 
prodávající. 
 
 
16. – staženo z programu 
 
 
17. Bezúplatný převod pozemku p. č. 224/63 o výměře 22 754 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří do 
vlastnictví Karlovarského kraje 

- staženo z programu 
 
 
18. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 992/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – Dešťová 
kanalizace v areálu IZS                   
Usn. ZM č. 115/17 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem umístění, provozování, údržbu  
a opravy části stavby „Areál složek IZS – 1. etapa SO 122 Dešťová kanalizace vč. drenáží – 1. 
etapa“ na p. p. č. 992/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří, dle GP vymezujícího rozsah věcného břemene – 
služebnosti pro oprávněného, Město Ostrov, za dohodnutou celkovou jednorázovou úhradu ve 
výši 2 925,00 Kč, s povinným, kterým je ČR – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, 
IČO 70883611, se sídlem Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary. Náklady na zřízení věcného 
břemene - služebnosti, tj. vypracování GP, ZP, jednorázovou úhradu za zřízení VB v dohodnuté 
výši, včetně úhrady nákladů za nákup kolku pro podání návrhu na vklad břemene do KN, ponese 
oprávněný. 
 
 
19. Zprávy z výborů 
- bez usnesení 
 
 
20. Informace starosty, změny v rozpisu rozpočtu, změny u příspěvkových organizací 
- bez usnesení 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Železný                                                                                 Mgr. Petr Šindelář, LL.M.                     
starosta města                                                                                               1. místostarosta 


