
 1 

 
 

                                                            
 
 

Město Ostrov 
Usnesení 

ze 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 
      konaného v mimořádném termínu ve čtvrtek 9. května  2013 od 15.00 hod. 

ve velkém sále Domu kultury Ostrov 
 
 
 
 
 
Program:     
1. Závěrečný účet města za rok 2012,  použití prostředků fondů města a účetní závěrka  
 k  31. 12. 2012 
2.  Rozpočtová opatření  
3.  Půjčka Sdružení Krušné hory – západ 
4.         Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů za účelem zadání veřejné zakázky "Centrální        
            dodávka silové elektrické energie pro sdružení měst, jejich příspěvkových organizací  
 a  právnických osob, v nichž mají města 100% podíl"  
5. Odvolání proti rozsudku OS K. Vary – uplatnění nároku na smluvní pokutu vůči G-MAR        
            PLUS, s. r. o.  
6.         Projekt Historický Ostrov II -  odsouhlasení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí      
            dotace 
7. Projekt Dům kultury Ostrov – centrum pro kulturu, vzdělání a volný čas – Ostrov –   
 - odsouhlasení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
8.  Projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov – odsouhlasení Dodatku  
 č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
9. Informace starosty, dotazy zastupitelů, různé 

 
 
     

1.Závěrečný účet města za rok 2012, použití prostředků fondů města a účetní závěrka 
k  31.12.2012 
Usn. ZM č. 22/13                                                                              
ZM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2012 včetně zprávy 
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Ostrov za rok 2012 bez výhrad. 
Celkové příjmy města včetně financování činily 404.200 tis. Kč a celkové výdaje města včetně 
financování činily 343.822 tis. Kč. Hospodaření města za rok 2012 skončilo se saldem příjmů  
a výdajů v celkové výši  60.378  tis. Kč. 
 
Usn. ZM č. 23/13                                                                              
ZM schvaluje převedení přebytku hospodaření ve výši 60.378 tis. Kč za rok 2012 v tomto 
členění:  

- do Fondu sociálního převést 150 tis. Kč,   
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- do Fondu rezerv a rozvoje města převést 39.228 tis. Kč a tyto prostředky ponechat na 
pokrytí převodů z roku 2012 a nezbytných a nepředvídaných běžných a kapitálových 
výdajů v roce 2013 

- do Fondu budoucnosti převést 21.000 tis. Kč 
 
Usn. ZM č. 24/13     
ZM schvaluje účetní závěrku Města Ostrov za rok 2012 v předloženém znění. 
 
 
2.Rozpočtová opatření 
2a. Rozpočtové opatření č. 9/2013 – OKSVS - převedení nevyčerpaných finančních prostředků 
z roku 2012 ze sociálního fondu. 
Usn. ZM č. 25/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2013: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 150 tis. Kč převodem z Fondu 
sociálního a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kancelář starosty a vnitřní 
správy o 150 tis. Kč na výdaje ze sociálního fondu.  
 
2b. Rozpočtové opatření č. 13/2013 – OMS – zařazení výdajů na opravu povrchu sportovního 
hřiště v areálu MDDM 
Usn. ZM č. 26/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 500 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové správy o 500 tis. 
Kč na opravu povrchu sportovního hřiště v areálu městského domu dětí a mládeže. 
 
2c. Rozpočtové opatření č. 14/2013 – OŽP – zařazení výdajů na lesní hospodářství a na chráněné části 
přírody 
Usn. ZM č. 27/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 514 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru životního prostředí o 15 tis. 
Kč na pěstební činnost, zvýšení výdajů o 324 tis. Kč na výdaje spojené s těžbou dřeva, zvýšení 
výdajů o 40 tis. Kč na činnost odborného lesního hospodáře, zvýšení výdajů o 27 tis. Kč na 
údržbu lesních cest a zvýšení výdajů o 108 tis. Kč na chráněné části přírody a krajiny. 
 
2d. Rozpočtové opatření č. 15/2013 – OKSVS – přijaté pojistné plnění od Pojišťovny 
Kooperativa a.s. 
Usn. ZM č. 28/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2013: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 8.844,00 Kč u odboru kanceláře 
starosty a vnitřní správy z přijatého pojistného plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro 
rok 2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 8.844,00 Kč na opravy a provoz aut. 
 
2e. Rozpočtové opatření č. 17/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 
kuchyně a sociálních prostor v MŠ Krušnohorská 
Usn. ZM č. 29/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 3 mil. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové správy o 3 mil. Kč 
na rekonstrukci kuchyně a sociálních prostor v MŠ Krušnohorská. 
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2f. Rozpočtové opatření č. 18/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci terasy 
v MŠ Palackého 
Usn. ZM č. 30/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 1 mil. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové správy o 1 mil. Kč 
na rekonstrukci terasy v MŠ Palackého. 
 
2g. Rozpočtové opatření č. 19/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 
půdních vestaveb č. p. 767-768 Palackého ulice 
Usn. ZM č. 31/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 1,5 mil. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové správy o 1,5 mil. 
Kč na rekonstrukci půdních vestaveb č. p. 767-768 Palackého ulice. 
 
2h. Rozpočtové opatření č. 20/2013 – OMS – převedení nevyčerpaných finančních prostředků 
z roku 2012 na výdaje odpadového hospodářství  
Usn. ZM č. 32/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2013: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2013 o 1.386.477,50 Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové správy  
o 285.250,00 Kč na svoz komunálního odpadu, zvyšují se výdaje o 204.781,50 Kč na provoz 
sběrného dvora, zvyšují se výdaje o 9.000,00 Kč na mandátní odměnu, zvyšují se výdaje  
o 400.000,00 Kč na jarní svoz odpadu a zvyšují se výdaje o 487.446,00 Kč na svoz separovaného 
odpadu.  
 
2i. Rozpočtové opatření č. 21/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 
služebny městské policie  
Usn. ZM č. 33/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 50 tis. Kč u odboru majetkové správy na řádku 
opravy a údržba v domě kultury a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2013 u odboru 
majetkové správy ve výši 50 tis. Kč na rekonstrukci služebny městské police v domě kultury.  
 
2j. Rozpočtové opatření č. 22/2013 – OI – přesun finančních prostředků na PD na vybudování 
jídelny a chatky v letním táboře v Manětíně  
Usn. ZM č. 34/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 120 tis. Kč u odboru investic na řádku 
příprava projektů regenerace městského prostoru a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 
2013 u odboru investic o 120 tis. Kč na PD na vybudování jídelny a chatky v letním táboře 
v Manětíně.  
 
2k. Rozpočtové opatření č. 23/2013 – ORÚP – přesun finančních prostředků na projekty 
Realizace úspor energie v ZŠ Májová, MŠ Halasova a MŠ Palackého  
Usn. ZM č. 35/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 181.503,00 Kč u odboru rozvoje a územního 
plánování na řádku příprava projektů regenerace městského prostoru a zařazují se výdaje do 
rozpočtu města pro rok 2013 u odboru rozvoje a územního plánování ve výši 60.501,00 Kč na 
zateplení ZŠ Májová, zařazení výdajů ve výši  60.501,00  Kč na zateplení MŠ Halasova  
a zařazení výdajů ve výši 60.501,00 Kč na zateplení MŠ Palackého dle požadavku dotace.  
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2l. Rozpočtové opatření č. 16/2013 – OI a OMS – přesun finančních prostředků na investiční 
akce 
Usn. ZM č. 36/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 16a/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 1.840 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru investic o 1.840 tis. Kč na 
cyklostezku Ostrov – Jáchymov, 2. etapa. 
 
Usn. ZM č. 37/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 16b/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 1.000 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru investic o 1.000 tis. Kč na 
rekonstrukci objektu č. p. 1202 U Nemocnice. 
 
Usn. ZM č. 38/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 16c/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 400 tis. Kč převodem z Fondu rezerv     
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru investic o 400 tis. Kč na 
obnovu kulturních památek v městské památkové zóně. 
 
Usn. ZM č. 39/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 16d/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 1.000 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru investic o 1.000 tis. Kč na 
skatepark. 
 
Usn. ZM č. 40/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 16e/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 400 tis. Kč převodem z Fondu rezerv     
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru investic o 400 tis. Kč na 
nástupiště a zastávky městské hromadné dopravy. 
 
Usn. ZM č. 41/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 16f/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 400 tis. Kč převodem z Fondu rezerv     
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru investic o 400 tis. Kč na 
vybudování chodníku (u bývalého Alberta). 
 
Usn. ZM č. 42/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 16g/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 14.800 tis. Kč převodem z Fondu rezerv 
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru investic o 14.800 tis. Kč na 
přebudování zámku na MěÚ. 
 
Usn. ZM č. 43/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 16h/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 1.200 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje, zvýšení příjmů u odboru majetkové správy o 1.700 tis. Kč z prodeje nemovitostí          
a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru investic o 2.900 tis. Kč na zámek –  
- Stříbrná stezka – Silberstrasse – 1. etapa. 
 
Usn. ZM č. 44/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 16i/2013: 
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Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 6.800 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru investic o 6.800 tis.. Kč na 
zámek – Dvorana, přeshraniční spolupráce Ostrov – Oberwiesenthal – 4. etapu.  
 
2m. Rozpočtové opatření č. 28/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na čištění a zimní 
údržbu silnic 
Usn. ZM č. 45/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 443.377,00 Kč převodem z Fondu 
rezerv a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové správy       
o  443.377,00 Kč tis. Kč na čištění a zimní údržbu silnic. 
 
2n. Rozpočtové opatření č. 31/2013 – OKSVS – přesun finančních prostředků na projekt 
propagace turistických zajímavostí měst Ostrov a Breitenbrunn 
Usn. ZM č. 46/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2013: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru rozvoje a územního plánování o 31 tis. 
Kč na nákupy ostatních služeb souvisejících s přípravou žádostí o dotace a přípravou 
rozvojových projektů, 
- snížení výdajů o 80 tis. Kč na přípravu projektu regenerace městského prostoru, 
- snížení výdajů o 120 tis. Kč na architektonické a urbanistické studie, projekty EU, studie 
proveditelnosti a vlivu na ŽP, 
- snížení výdajů u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 36 tis. Kč na reklamní                     
a propagační činnost, aranžérské, výtvarné a grafické práce a ostatní výdaje, 
- snížení výdajů o 25 tis. Kč na výrobu videodokumentů, prezentačních CD a pořadů, 
- snížení výdajů o 23 tis. Kč na tisk letáků na Ostrovské kulturní léto, 
- snížení výdajů o 24 tis. Kč na nákup nového automobilu – obměna dvou vozů a zařazení výdajů 
do rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy ve výši 339 tis. Kč 
na projekt propagace turistických zajímavostí měst Ostrov a Breitenbrunn.  
         
2o. Rozpočtové opatření č. 39/2013 – OMS – nařízení odvod ZŠ Májová a odstranění nedostatků 
osvětlovací soustavy ve školní družině ZŠ Májová do 17. 5. 2013 
Usn. ZM č. 47/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 39/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy ve 
výši 700.000,00 Kč z nařízeného odvodu z investičního fondu Základní školy Ostrov, Májová 
997, okres Karlovy Vary a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové 
správy o 700.000,00 Kč na opravy a údržbu v Základní škole Ostrov, Májová 997, okres Karlovy 
Vary. 
 

3.Půjčka Sdružení Krušné hory - západ 

Usn. ZM č. 48/13     
ZM schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 250 tis. Kč Sdružení Krušné hory – západ, IČ 49754866, 
Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov na předfinancování projektu „Vítejte zpět v Ostrově, pane 
Bachu“. 
 
Usn. ZM č. 49/13     
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 40/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města na rok 2013 ve výši 250 tis. Kč převodem z Fondu rezerv       
a rozvoje a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2013 u odboru finančního ve výši 250 tis. 
Kč na poskytnutí půjčky pro Sdružení Krušné hory – západ.  
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4. Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů za účelem zadání veřejné zakázky "Centrální 
dodávka silové elektrické energie pro sdružení měst, jejich příspěvkových organizací                    
a právnických osob, v nichž mají města 100% podíl"  
Usn. ZM č. 50/13     
ZM schvaluje vstup města Ostrov do sdružení veřejných zadavatelů za účelem zadání veřejné 
zakázky "Centrální dodávka silové elektrické energie pro sdružení měst, jejich příspěvkových 
organizací a právnických osob, v nichž mají města 100% podíl". 
 
Usn. ZM č. 51/13     
ZM pověřuje starostu města Bc. Pavla Čekana podpisem Smlouvy o sdružení veřejných 
zadavatelů za účelem zadání veřejné zakázky "Centrální dodávka silové elektrické energie pro 
sdružení měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají města 100% 
podíl".   
 
 

5. Odvolání proti rozsudku OS K. Vary – uplatnění nároku na smluvní pokutu vůči G-MAR 
PLUS, s. r. o.  
Usn. ZM č. 52/13     
ZM schvaluje podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech ze dne  
28. 3. 2013 v řízení vedeném pod spisovou značkou 13 C 219/2012 ve věci žalobce G-MAR 
PLUS, s.r.o. proti Městu Ostrov o zaplacení 1.571.225 Kč a ukládá radě města podniknout 
všechny kroky k minimalizaci nákladů. 
 
 
6. Projekt Historický Ostrov II -  odsouhlasení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
Usn. ZM č. 53/13     
ZM neschvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě CZ.1.09/1.2.00/09.00241 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro projekt 
Historický Ostrov II. 
 
 
7. Projekt Dům kultury Ostrov - centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas -  odsouhlasení 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
Usn. ZM č. 54/13     
ZM neschvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě CZ.1.09/1.2.00/29.00688 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro projekt Dům 
kultury Ostrov - centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas 
 
 
8. Projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov - odsouhlasení Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě o poskytnutí dotace 
Usn. ZM č. 55/13     
ZM neschvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě CZ.1.09/1.2.00/09.00127 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro projekt Rozvoj 
infrastruktury pro kulturu a volný čas - Ostrov 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan                                                                                      Milan Matějka                      
starosta města                                                                                       místostarosta města 
 


