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Město Ostrov 
Usnesení 

z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 
konaného v řádném termínu ve středu 28. ledna 2015 od 15:00 hod. 

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

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Rozpočtová opatření 
3. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2014 
4. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti – vyhodnocení, aktualizace 
5. MAS Krušné hory, o. p. s. – schválení územní působnosti, uzavření Rámcové smlouvy  

o partnerství a vzájemné spolupráci a schválení podání žádosti o standardizaci MAS 
6.  Žádost o zápůjčku pro MAS Krušné hory, o. p. s. 
7.  Návrh na schválení pořízení změny Územního plánu Ostrov 
8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Sportoviště u Kulaté báby  
9. Revokace usnesení o prodeji st. p. č. 1632 v k. ú. Ostrov nad Ohří paní Kohútové 
10. Nákup stavebního objektu na st. p. č. 1121 včetně st. p. č. 1121 a p. p. č. 511/3 v k. ú. 

Ostrov nad Ohří 
11. Bezúplatný převod pozemků z majetku České republiky ve správě Státního pozemkového 

úřadu České republiky do vlastnictví Města Ostrov 
12. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v Pravidlech pro 

tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a Městské policie Ostrov, 
žádost o prominutí penále z dluhu na nájmu 

 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. ZM č. 1/15  
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2011 
pod č. 68/11 až 71/11, 121/11 a 122/11, z roku 2013 pod č. 145/13 až 148/13 a 178/13 a z roku 
2014 pod č. 14/14, 156/14, 175/14, 177/14, 179/14 až 183/14, 193/14, 207/14 až 232/14, 236/14 
a  238/14 až 248/14.  
 
 
2. Rozpočtová opatření 
2a. Rozpočtové opatření č. 2/2015 – OSVZ – zařazení a přesun finančních prostředků z FRR na 
projekt podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany ORP Ostrov  
Usn. ZM č. 2/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015:  
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 
283.522,80 Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje ( po schválení hospodářského výsledku) a 
zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 
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283.522,80 Kč na realizaci projektu podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany ORP 
Ostrov. 
 
2b. Rozpočtové opatření č. 3/2015 – OKS – zařazení a přesun finančních prostředků z FRR na 
projekt meziobecní spolupráce 
Usn. ZM č. 3/15 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015:  
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty ve výši 201.242,20 
Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje (po schválení hospodářského výsledku) a zařazení výdajů 
do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty ve výši 201.242,20 Kč na realizaci 
projektu meziobecní spolupráce. 
 
2c. Rozpočtové opatření č. 9/2015 – OI – přesun finančních prostředků na projektovou 
dokumentaci na veřejné osvětlení skateparku a na příspěvek pro ČEZ za zřízení odběrného místa 
Usn. ZM č. 4/15 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2015:  
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 o 35 tis. Kč u odboru investic na řádku příprava 
projektů regenerace městského prostoru a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 ve 
výši 35 tis. Kč na projektovou dokumentaci na veřejné osvětlení skateparku a na příspěvek pro 
ČEZ za zřízení odběrného místa. 
 
2d. Rozpočtové opatření č. 10/2015 – OF – přesun finančních prostředků na předfinancování 
projektu Zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a městem Kurort 
Oberwiesenthal, projektu Stříbrná stezka – Silberstrasse a Pohledová zeď 
Usn. ZM č. 5/15 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015:  
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 o 4.805.063,00 Kč u odboru kanceláře starosty na 
řádku platy zaměstnanců a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 4.805.063,00 
Kč na předfinancování projektu Zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem 
Ostrov a městem Kurort Oberwiesenthal, projektu Stříbrná stezka – Silberstrasse a Pohledová 
zeď. 
 
2e. Rozpočtové opatření č. 11/2015 – OKS – přesun finančních prostředků na nákup mědirytiny 
od Zachariase Lesche z 1. pol. 17. století 
Usn. ZM č. 6/15 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2015:  
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 o 15 tis. Kč u odboru investic na řádku zámek  
2. a 3. etapa – přebudování zámku na MÚ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 ve 
výši 15 tis. Kč u odboru kanceláře starosty na nákup uměleckého předmětu mědirytiny od 
Zachariase Lesche z 1. pol. 17. století. 
 
 
3. Zpráva o činnosti MP Ostrov za rok 2014 
Usn. ZM č. 7/15 
ZM schvaluje zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2014 v plném rozsahu. 
 
 
4. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti 
Usn. ZM č. 8/15 
ZM schvaluje aktualizaci Pravidel pro poskytnutí příspěvku města těžce zdravotně postiženým 
dětem. 
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5. MAS Krušné hory, o. p. s. – schválení územní působnosti, uzavření Rámcové smlouvy  
o partnerství a vzájemné spolupráci a schválení podání žádosti o standardizaci MAS 
Usn. ZM č. 9/15 
ZM ruší své usn. č.147/12  ze dne 26. 9. 2012. 
 
Usn. ZM č. 10/15 
ZM souhlasí se zařazením správního území města Ostrov do územní působnosti Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o. p. s. na programové období  
2014 – 2020.  
 
Usn. ZM č. 11/15 
ZM schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi městem 
Ostrov a společností MAS Krušné hory, o. p. s. dle předloženého návrhu. ZM pověřuje starostu 
města podpisem této smlouvy. 
 
Usn. ZM č. 12/15 
ZM schvaluje podání žádosti o standardizaci MAS Krušné hory, o. p. s. 
 
 
6. Žádost o zápůjčku pro MAS Krušné hory, o. p. s. 
Usn. ZM č. 13/15 
ZM schvaluje poskytnutí zápůjčky ve výši 267 tis. Kč pro MAS Krušné hory, o. p. s., se sídlem 
Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov, IČ 22691022 na předfinancování projektu „Výměna zkušeností 
mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje“. 
 
Usn. ZM č. 14/15 
ZM schvaluje Smlouvu o zápůjčce – technickou pomoc na předfinancování projektu „Výměna 
zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje“ ve smyslu předloženého návrhu, 
ukládá starostovi města tuto Smlouvu podepsat a zmocňuje starostu města k zastupování města 
Ostrov ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením této Smlouvy 
souvisí. 
 
Usn. ZM č. 15/15 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015: 
Snížení výdajů v rozpočtu města na rok 2015 ve výši 267 tis. Kč u odboru rozvoje a územního 
plánování na nově pořizované změny Územního plánu města Ostrov – TZ (do 60 tis. Kč)  
a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru finančního ve výši 267 tis. Kč na 
poskytnutí zápůjčky pro MAS Krušné hory, o. p. s. na realizaci projektu „Výměna zkušeností 
mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje“.  
 
 
7. Návrh na schválení pořízení změny Územního plánu Ostrov  
Usn. ZM č. 16/15 
ZM schvaluje záměr pořídit změnu Územního plánu Ostrov, týkající se dvou lokalit. 
Lokalita A): Rozšíření Průmyslové zóny Ostrov jižně od stávajícího území s funkčním využitím 
průmyslové výroby  
Lokalita B): Vypuštění veřejné zeleně vymezené na soukromých pozemcích fy. REZOS s. r. o. 
nad hotelem Subterra v k. ú. Horní Žďár u Ostrova a její zařazení do ploch bydlení. 
 
Usn. ZM č. 17/15 
ZM pověřuje Bc. Pavla Čekana v souladu s § 47 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) funkcí určeného zastupitele ve věci 
pořízení této změny Územního plánu Ostrov. 
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8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Sportoviště u Kulaté báby  
Usn. ZM č. 18/15 
ZM schvaluje projekt Sportoviště u Kulaté báby ve smyslu předloženého návrhu. 
 
Usn. ZM č. 19/15 
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severozápad, Výzva č. 69, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, Oblast podpory 1.2 – 
Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, na projekt Sportoviště u Kulaté báby, 
s maximální celkovou výší nákladů 12.860.000,- Kč. 
 
Usn. ZM č. 20/15 
ZM schvaluje zajištění financování projektu Sportoviště u Kulaté báby, a to předfinancování 
projektu ve výši 100 % celkových nákladů, což podle rozpočtu činí 12.860.000,- Kč, následné 
spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu, což podle 
rozpočtu činí 1.929.000,- Kč a financování všech případných nezpůsobilých výdajů projektu, 
nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 
 
Usn. ZM č. 21/15 
ZM pověřuje starostu města podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých dalších 
dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severozápad – Výzva č. 58, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, Oblast podpory 
1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, na projekt Sportoviště u Kulaté 
báby.   
 
Usn. ZM č. 22/15 
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad na projekt Sportoviště u Kulaté báby, ZM ukládá starostovi města tuto 
Smlouvu podepsat a ZM zmocňuje starostu města k zastupování města Ostrov ve věci všech 
právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením této Smlouvy souvisí. 
 
 
 
9. Revokace usnesení o prodeji st. p. č. 1632 v k. ú. Ostrov nad Ohří paní Kohútové 
Usn. ZM č. 23/15 
ZM ruší své usnesení č. 185/14 ze dne 10. 9. 2014. 
 
 
10. Nákup stavebního objektu na st. p. č. 1121 včetně st. p. č. 1121 a p. p. č. 511/3 v k. ú. Ostrov 
nad Ohří   
Usn. ZM č. 24/15 
ZM neschvaluje převod stavby na st. p. č. 1121 včetně st. p. č. 1121 o výměře  
90 m2 a p. p. č. 511/3 o výměře 420 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku paní Jitky Mears, 
bytem Velichov 144, 363 01 Ostrov, do majetku Města Ostrov, za nabízenou kupní cenu ve výši 
1 300 000,-- Kč. 
 
 
11.Bezúplatný převod pozemků z majetku České republiky ve správě Státního pozemkového 
úřadu České republiky do vlastnictví Města Ostrov 
Usn. ZM č. 25/15 
ZM schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků uvedených v příloze č. 1 tohoto návrhu 
z majetku České republiky ve správě Státního pozemkového úřadu ČR do vlastnictví Města 
Ostrov a v případě vydání pozemků od SPÚ ČR následný převod těchto pozemků do majetku 
Města Ostrov. 
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12.Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v Pravidlech pro 
tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a Městské policie Ostrov, žádost  
o prominutí penále z dluhu na nájmu 
 
 
Změny v rozpisu rozpočtu 

- bez usnesení 
 
 
Pravidla pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a Městské policie 
Ostrov od 1. 2. 2015 
Usn. ZM č. 26/15 
ZM schvaluje Pravidla pro tvorbu a užívání sociálního fondu pro zaměstnance Městského úřadu 
Ostrov a Městské policie Ostrov s  platností od 1. 2. 2015 dle předloženého návrhu. 
 
 
Žádost o prominutí penále z dluhu na nájmu 
Usn. ZM č. 27/15 
ZM schvaluje prominutí penále z prodlení za nájemné ve výši 621.205,00 Kč paní Heleně 
Tušíkové bytem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov s tím, že zbývající část jistiny v částce 13.208,00 
Kč uhradí do 20. 4. 2015 formou pravidelných splátek (1. a 2. splátka v částce 4.403,00 Kč  
a 3. splátka v částce 4.402,00 Kč) vždy k 20. dni daného měsíce, počínaje dnem 20. 2. 2015  
a dále uhradí soudní výlohy 26.791,50 Kč do 20. 12. 2015 formou pravidelných splátek (1. až 7. 
splátka v částce 3.350,00 Kč a 8. splátka v částce 3.341,50 Kč) vždy k 20. dni daného měsíce, 
počínaje dnem 20. 5. 2015. 
 
 
 
 
 
 
         Bc. Pavel Čekan                                                                                   Ing. Josef Železný                     
              starosta                                                                                               místostarosta 


