
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 

z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 
konaného v řádném termínu ve středu 2. září 2015 od 15:00 hod. 

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

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Smlouva na poskytnutí finančního podílu z rozpočtu města na opravu fasády 

měšťanského domu na Starém náměstí č. p. 9 ve vlastnictví pana L. B.  
3. Ukončení vztahu se společností OXES Ostrov, s. r. o.   
4. Rozpočtová opatření  
5. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 

2015  
6. Žádost o prominutí sankce a snížení vrácené částky dotace   
7. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 1498/16 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 

uložení ochranných HDPE trubek pro optický kabel   
8. Nákup st. p. č. 951/19 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří od  

pana J. N.   
9. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1839 v k. ú. Ostrov nad Ohří od  

M. D. – nevyužití  předkupního práva  
10. Bezúplatný převod p. p. č. 67/1 se stavbou komunikace a veřejného osvětlení  

v k. ú. Kfely u Ostrova od stavebníků inženýrských sítí pro RD   
11. Prodej nebytové jednotky č. 644/19 v Lipové ulici   
12. Prodej p. p. č. 477/5 a části p. p. č. 224/99 v k. ú. Ostrov nad Ohří   
13. Prodej části p. p. č. 73/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří   
14. Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Ostrova na sport, kulturu  

a volnočasové aktivity   
15. Změny Zakládací smlouvy společnosti První Krušnohorská o. p. s., jejímž jedním ze 

zakladatelů je město Ostrov  
16. Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov 2015 – 2018  
17. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/20015 (OZV č. 2/2005), kterou se nařizuje 

provedení speciální ochranné deratizace   
18. Smlouva a poskytnutí účelové neinvestiční dotace   
19. Aktualizace volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů rady města 
20. Volba neuvolněného místostarosty  
21. Memorandum o přátelství mezi Obvodem Xicheng Hlavního města Pekingu  

a městy Kynšperk nad Ohří, Mariánské Lázně, Jáchymov, Ostrov a Františkovy 
Lázně  

22. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za 1. pololetí roku 2015  
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23. Žádost o příspěvek z rozpočtu města Ostrov, člena Vodohospodářského sdružení  obcí 
západních Čech na realizaci obecní vodohospodářské infrastruktury – Ostrov, Kfely 
vodovod 2. etapa  

24. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 
a) Informace o projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR  

v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“  
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. ZM č. 161/15  
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2013 
pod č. 187/13 a z roku 2015 pod č. 1/15, 8/15, 26/15, 28/15, 76/15, 79/15, 86/15, 90/15, 93/15, 
103/15 až 106/15, 109/15 až 111/15, 113/15, 115/15, 117/15, 118/15 a 120/15 až  157/15. 
 
 
2. Smlouva na poskytnutí finančního podílu z rozpočtu města na opravu fasády Měšťanského 
domu na Starém náměstí č. p. 9 ve vlastnictví pana L. B. 
Usn. ZM č. 162/15  
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu města žadateli L. B. na akci oprava 
fasády Měšťanského domu na Starém náměstí č. p. 9, reg. č. 45626/4-981 ve výši 31.000,- Kč 
v rámci Programu regenerace MPZ Ostrov v roce 2015 v předloženém znění a ukládá starostovi 
města tuto Smlouvu podepsat. 
 
 
3. Ukončení vztahu se společností OXES Ostrov s.r.o. 
Usn. ZM č. 163/15  
ZM schvaluje Dohodu o narovnání, kterou dojde k ukončení vztahu se společností OXES Ostrov, 
s. r. o. založeného Smlouvou o nájmu a smlouvou o smlouvě budoucí kupní reg. č. 206-09-08-19 
ze dne 19. 8. 2009 ve znění pozdějších dodatků, v předloženém znění. 
  
Usn. ZM č. 164/15  
ZM schvaluje nákup pozemků st. p. č. 164/3, st. p. č. 344, p. p. č. 28/2,  
p. p. č. 485/8, p. p. č. 2941, p. p. č. 2942, p. p. č. 2943 v k. ú. Ostrov nad Ohří od společnosti 
OXES Ostrov, s. r. o., IČ 28886500, se sídlem Španělská 742/6, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 
00, za cenu 1.582 100 Kč. Náklady spojené s prodejem ponese OXES Ostrov s.r.o. 
 
 
4. Rozpočtová opatření 
4a. Rozpočtové opatření č. 139/2015 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškození střešních prvků na objektu ZŠ Masarykova 1289 
Usn. ZM č. 165/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 139/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 44.431 Kč u odboru majetkové správy 
z přijatého pojistného plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 44.431 Kč na opravu a údržbu ZŠ Masarykova.  
 
4b. Rozpočtové opatření č. 145/2015 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
zničení vzrostlého stromu 
Usn. ZM č. 166/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 145/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 42.036 Kč u odboru majetkové správy 
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z přijatého pojistného plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 42.036 Kč na údržbu zeleně ve městě.  
 
4c. Rozpočtové opatření č. 138/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na projektovou 
dokumentaci na rekonstrukci lávky přes Bystřici ve Školní ulici 
Usn. ZM č. 167/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 138/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 98 tis. Kč na 
zpracování projektové dokumentace k opravám komunikací a mostů a zvyšují se výdaje  
v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 98 tis. Kč na projektovou 
dokumentaci na rekonstrukci lávky přes Bystřici ve Školní ulici.  
 
4d. Rozpočtové opatření č. 151/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na obnovu kulturní 
památky Hřbitovní ohradní zeď 
Usn. ZM č. 168/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 151/2015: 
Snižuji se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 428 tis. Kč  na 
opravy na hřbitově a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové 
správy ve výši 428 tis. Kč na obnovu kulturní památky Hřbitovní ohradní zeď. 
 
4e. Rozpočtové opatření č. 157/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na dětské hřiště 
v Dolním Žďáru 
Usn. ZM č. 169/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 157/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 87 tis. Kč na 
rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení v ZŠ Myslbekova a zvyšují se výdaje v rozpočtu města 
pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 87 tis. Kč na dětské hřiště v Dolním Žďáru.  
 
4f. Rozpočtové opatření č. 158/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 
lávky přes Bystřici ve Školní ulici 
Usn. ZM č. 170/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 158/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 148 tis. Kč na 
opravy a údržbu mostů a lávek, snižují se výdaje o 100 tis. Kč na opravy a údržbu chodníků ve 
městě a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 248 tis. 
Kč na rekonstrukci lávky přes Bystřici ve Školní ulici.  
 
4g. Rozpočtové opatření č. 163/2015 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na dotační akci 
parkoviště zadní Lidická, parkoviště za PČR Ostrov a příspěvek pro ČEZ  
Usn. ZM č. 171/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 163/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 1.500 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a 
rozvoje, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 400 tis. Kč u 
dotační akce parkoviště zadní Lidická, zvyšují se výdaje v rozpočtu města o 1.100 tis. Kč na 
parkoviště za budovou policie ČR, zařazují se výdaje do rozpočtu města ve výši 10 tis. Kč na 
příspěvek pro ČEZ a. s. na přípojku pro veřejné osvětlení na průmyslové zóně a snižují se výdaje 
v rozpočtu města o 10 tis. Kč na přípravu projektů regenerace městského prostoru.  
 
4h. Rozpočtové opatření č. 164/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na dotační 
akci revitalizace vnitrobloku 13. etapa  
Usn. ZM č. 172/15  
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ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 164/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 189 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a 
rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 189 tis. 
Kč u dotační akce revitalizace vnitrobloku 13. etapa.  
 
4i. Rozpočtové opatření č. 166/2015 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškození zábradlí na cyklostezce a úmyslné poškození č. p. 617 Hornická 
Usn. ZM č. 173/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 166/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 451.626 Kč u odboru majetkové 
správy z přijatého pojistného plnění, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 448.750 Kč na opravy v bytech a zvyšují se výdaje v rozpočtu města o 2.876 
Kč na opravu a obnovu mobiliáře.  
 
4j. Rozpočtové opatření č. 168/2015 – OMS – zařazení dotace a přesun finančních prostředků na 
opravu ZUŠ Masarykova 
Usn. ZM č. 174/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 168/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního plánování ve 
výši 468.002,49 Kč z dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt 
Ostrov Čapkova a Nejedlého ulice, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 400 tis. Kč na opravu ZUŠ Masarykova a zařazují se výdaje do rozpočtu 
města pro rok 2015 u odboru finančního ve výši 68.002,49 Kč jako nespecifikovanou rezervu 
z přijatých transferů ze státního rozpočtu a z fondů EU.  
 
4k. Rozpočtové opatření č. 169/2015 – OI – přesun finančních prostředků na vzduchotechniku 
pro skleník v Ekocentru a na přípravu areálu pro integrovaný záchranný systém 
Usn. ZM č. 175/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 169/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 100 tis. Kč na akci 
Pohledová zeď, snižují se výdaje v rozpočtu města o 300 tis. Kč na přípravy projektů regenerace 
městského prostoru, snižují se výdaje v rozpočtu města o 200 tis. Kč u dotačního projektu 
Ostrov, Čapkova a Nejedlého, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic 
o 100 tis. Kč na vzduchotechniku pro skleník v Ekocentru a zařazují se výdaje do rozpočtu města 
ve výši 500 tis. Kč na přípravu areálu pro integrovaný záchranný systém. 
 
4l. Rozpočtové opatření č. 148/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na projektovou 
dokumentaci na revitalizaci ulic Štúrova, Májová a Palackého  
Usn. ZM č. 176/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 148/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru finančního o 281 tis. Kč 
z nespecifikované rezervy a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 281 tis. 
Kč na projektovou dokumentaci na revitalizaci ulic Štúrova, Májová a Palackého.  
 
4m. Rozpočtové opatření č. 174/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na ukončení vztahu 
se společností OXES Ostrov s.r.o. 
Usn. ZM č. 177/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 174/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 300 tis. Kč na 
nákupy služeb souvisejících s prodejem pozemků, snižují se výdaje v rozpočtu města o 500 tis. 
Kč na nákup nemovitostí s předkupním právem dle nového OZ, snižují se výdaje v rozpočtu 
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města u odboru finančního o 300 tis. Kč z nespecifikované rezervy, zvyšují se výdaje v rozpočtu 
města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 300 tis. Kč na odstranění blíže 
nespecifikovaných staveb v intravilánu města a zvyšují se výdaje o 800 tis. Kč na nákup 
pozemků.  
 
4n. Rozpočtové opatření č. 179/2015 – OKS – zařazení příjmů za zásahy JSDH u dopravních 
nehod a zařazení výdajů na nákup podvozku na přepravu čtyřkolky u JSDH 
Usn. ZM č. 178/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 179/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty ve výši 100 tis. Kč 
za zásahy JSDH u dopravních nehod a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015  
u odboru kancelář starosty ve výši 100 tis. Kč na nákup podvozku na přepravu čtyřkolky  
u JSDH. 
 
 
5. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2015 
Usn. ZM č. 179/15  
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na výstavbu bytu k vlastnímu 
bydlení  z  programu  finanční  podpory  bytové  výstavby  ve  městě  Ostrov  pro  rok  2015  ve  
výši 150 tis. Kč s panem N. H. D., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 363 01 Ostrov 
v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 180/15  
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na výstavbu bytu k vlastnímu 
bydlení z programu  finanční  podpory  bytové  výstavby  ve  městě  Ostrov  pro  rok  2015  ve  
výši 150 tis. Kč s panem L. M., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 363 01 Ostrov v předloženém 
znění. 
 
 
6. Žádost o prominutí sankce a snížení vrácené částky dotace 
Usn. ZM č. 181/15  
ZM schvaluje prominutí z pohledávky ve výši 100.000,-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. 45-06-
02-24 ze dne 24.2.2006 panu M. C. a J. C., s podmínkou zaplatit 10% z poskytnuté dotace ve 
výši 10.000,- Kč. 
 
 
7. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 1498/16 v k. ú. Ostrov nad Ohří – uložení 
ochranných HDPE trubek pro optický kabel    
Usn. ZM č. 182/15  
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy ochranných trubek a optického kabelu na p. p. č. 1498/16 v k. ú. Ostrov nad Ohří, dle 
GP konečného zaměření stavby „Optické napojení objektu ČRa/RKS, 2. etapa“, vymezujícího 
rozsah věcného břemene – služebnosti po dobu životnosti stavby pro oprávněného, Město 
Ostrov, za dohodnutou celkovou jednorázovou úhradu ve výši 800 Kč/bm uložených ochranných 
trubek a optického kabelu, plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy 
s povinným, tj. společností České dráhy, a. s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, 
PSČ 110 15. Náklady na zřízení věcného břemene – služebnosti, tj. vypracování GP, 
jednorázovou úhradu za zřízení VB ve výši dle skutečné výměry břemene se zálohovou platbou 
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24.000 Kč, plus DPH v zákonné výši, včetně úhrady nákladů za nákup kolku na podání návrhu 
na vklad břemene do KN ponese oprávněný. 
 
 
8. Nákup st. p. č. 951/19 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří od pana J. N.  
Usn. ZM č. 183/15  
ZM schvaluje v rámci využití předkupního práva převod pozemku st. p. č. 951/19 o výměře  
23 m2, spolu se stavbou garáže na pozemku stojící v k. ú. Ostrov na Ohří z majetku pana J. N., 
bytem xxxxxxxx, 363 01 Ostrov, do majetku města Ostrov, za cenu sjednanou ve výši 45.950 Kč. 
Daň z nabytí nemovitých věcí spolu s náklady na sepsání kupní smlouvy  
a kolku návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující, tj. město Ostrov. 
 
 
9. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1839 v k. ú. Ostrov nad Ohří od M. D. – nevyužití  
předkupního práva  
Usn. ZM č. 184/15  
ZM neschvaluje v rámci využití předkupního práva nákup stavby garáže stojící na st. p. č. 1839  
v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku M. D., bytem xxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za požadovanou cenu 
ve výši 50.000 Kč.  
 
 
10. Bezúplatný převod p. p. č. 67/1 spolu se stavbou komunikace a veřejného osvětlení 
v k. ú. Kfely u Ostrova od stavebníků inženýrských sítí pro RD  
Usn. ZM č. 185/15  
ZM schvaluje bezúplatný převod p. p. č. 67/1 o výměře 841 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, spolu se stavbou komunikace a veřejného osvětlení v k. ú. Kfely 
u Ostrova z vlastnictví p. M. B., H. B., K. K., J. K., Z. S., E. S., D. Š., L. Š., M. Š. a I. Š., do 
vlastnictví Města Ostrova a to dle Smlouvy o bezúplatném převodu v předloženém znění. 
Náklady spojené s převodem uhradí nabyvatel, tj. město Ostrov. 
 
 
11. Prodej nebytové jednotky č. 644/19 v Lipové ulici 
Usn. ZM č. 186/15  
ZM schvaluje prodej nebytové jednotky č. 644/19 v Lipové ulici včetně podílu na společných 
částech domu č. p. 642 – 644 a podílu na pozemcích st. p. č. 759/1, 759/2, 759/3 a 760, vše v k. 
ú. Ostrov nad Ohří, Společenství vlastníků domu č. p. 642,643,644, 363 01 Ostrov, IČ 71246720, 
se sídlem Lipová 642, 363 01 Ostrov, za cenu 250.000,- Kč plus veškeré náklady spojené 
s prodejem.  
  
 
12. Prodej p. p. č. 477/5 a části p. p. č. 224/99 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. ZM č. 187/15  
ZM schvaluje prodej p. p. č. 477/5  o výměře 50 m2 a části p. p. č. 224/99 o výměře 236 m2  

v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu M. Š., xxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za cenu 175.000,- Kč plus 
veškeré náklady spojené s prodejem. 
 
 
13. Prodej části p. p. č. 73/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. ZM č. 188/15  
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 73/2 o výměře 25 m2 k. ú. Ostrov nad Ohří, panu D. P., 
xxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za cenu 11 750,- Kč plus veškeré náklady spojené s prodejem. 
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14. Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města Ostrova na podporu sportovních, kulturních  
a zájmových aktivit 
Usn. ZM č. 189/15   
ZM schvaluje novou verzi Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Ostrova na podporu 
sportovních, kulturních a zájmových aktivit s okamžitou platností, v předloženém znění Bc. 
Pavla Čekana. 
 
15. Změny Zakládací smlouvy společnosti První Krušnohorská o. p. s., jejímž jedním ze 
zakladatelů je město Ostrov 
Usn. ZM č. 190/15  
ZM schvaluje v předloženém znění návrhy na změny Zakládací smlouvy společnosti První 
Krušnohorská o. p. s. a to:  

1) změnu č. 1 ve smyslu změny sídla Boží Dar č. p. 223, PSČ 362 62 na adresu  
Dr. Davida Bechera 1009/18, Karlovy Vary, PSČ 360 01, 

2) změnu č. 2 týkající se vymezení druhu, resp. rozsahu obecně prospěšných služeb, 
3) změnu č. 3 týkající se vymezení působnosti valné hromady zakladatelů, 
4) změnu č. 4 týkající se hlasování (písemného) zakladatelů. 

 
 
16. Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov 2015 – 2018 
Usn. ZM č. 191/15  
ZM schvaluje Strategii rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov 2015 – 2018 
v předloženém znění.  
 
 
17. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 (OZV č. 2/2015), kterou se nařizuje provedení 
speciální ochranné deratizace  
Usn. ZM č. 192/15  
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 2/2015 (OZV č. 2/2015), kterou se 
nařizuje provedení speciální ochranné deratizace v předloženém znění. 
 
 
18. Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu KK na výdaje JSDH Ostrov  
Usn. ZM č. 193/15  
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje související s činností 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Ostrov ve výši 177.090 Kč na rok 2015 v předloženém 
znění.  
 
 
19. Aktualizace Volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů rady města 
Usn. ZM č. 194/15  
ZM schvaluje aktualizaci Volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů rady města 
dle předloženého návrhu Bc. Pavla Čekana. 
 
 
20.Volba neuvolněného místostarosty 
Usn. ZM č. 195/15  
Zastupitelstvo města dle Volebního řádu pro volbu neuvolněného místostarosty zvolilo 
pětičlennou volební komisi, tedy: 
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MUDr. Vastl Oldřich 
Ing. Macháně František 
Kalousek Petr 
MUDr. Pavelka Petr 
Ing. Palivec Vladimír. 
  
Usn. ZM č. 196/15  
Zastupitelstvo města rozhodlo, že volba neuvolněného místostarosty se bude konat volbou 
samostatnou a tajnou. 
 
Usn. ZM č. 197/15  
Zastupitelstvo města zvolilo neuvolněným místostarostou pana Mgr. Libora Bílka. 
 
Usn. ZM č. 198/15  
Zastupitelstvo města rozhodlo, že starostu bude v jeho nepřítomnosti zastupovat Ing. Josef 
Železný. 
 
 
21. Memorandum o přátelství mezi Obvodem Xicheng Hlavního města Pekingu a městy 
Kynšperk nad Ohří, Mariánské Lázně, Jáchymov, Ostrov a Františkovy Lázně 
- bez usnesení 
 
 
22. Zpráva o činnosti MP Ostrov za I. pololetí 2015 
Usn. ZM č. 199/15  
ZM schvaluje zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za I. pololetí 2015 v plném rozsahu. 
 
 
23. Žádost o příspěvek z rozpočtu Města Ostrov, člena Vodohospodářského sdružení obcí 
západních Čech na realizaci obecní vodohospodářské infrastruktury – Ostrov, Kfely - vodovod 2. 
etapa 
Usn. ZM č. 200/15  
ZM souhlasí s poskytnutím příspěvku Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech ve 
výši 1 593 868,00 Kč na realizaci stavby Ostrov, Kfely - vodovod 2. etapa.  
 
 
4o. Rozpočtové opatření č. 180/2015 – OMS – zařazení příjmů z dividend a zvýšení výdajů na 
příspěvek pro VSOZČ na realizaci vodovodu ve Kfelích 
Usn. ZM č. 201/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 180/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru finančního ve výši 229 tis. Kč 
z dividend od České spořitelny, snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 871 tis. Kč z nespecifikované rezervy a zvyšují se výdaje v rozpočtu města o 
1.100 tis. Kč na příspěvek pro Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech na realizaci  
vodovodu ve Kfelích.  
 
 
24.Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 
24a.Informace o projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR  
v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“  
Usn. ZM č. 202/15  
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ZM bere na vědomí informaci o projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce  
v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“.  
 
Usn. ZM č. 203/15  
Zastupitelstvo města stanovilo neuvolněnému místostarostovi měsíční odměnu ve výši 25.000 
Kč. 
 

Usn. ZM č. 204/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 134/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 72 tis. Kč z nespecifikované rezervy a zvyšují 
se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty o 72 tis. Kč na odměny členů 
zastupitelstev včetně pojištění.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan                                                                                       Ing. Josef Železný                     
starosta města                                                                                               místostarosta 


