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Město Ostrov 
Usnesení 

ze 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 
      konaného v mimořádném termínu ve středu 11. prosince 2013 od 15.00 hod. 

ve velkém sále Domu kultury Ostrov 
 
 
 
 
Program:     

1. Kontrola plnění usnesení ZM  
2. Rozpočtová opatření 
3. Rozpočet města na rok 2014 
4. Rozpočtový výhled na léta 2015 a 2016 
5. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2014 
6. Finanční podpora změny způsobu vytápění pro rok 2014 
7. Finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav bytových 

domů  ve městě Ostrov pro rok 2014 
8. Vydání územního plánu města Ostrov 
9. Projekt „Podpora vzdělávání ve školním systému ORP Ostrov“ 
10. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu  

 
 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. ZM č.  188/13   
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2012 
pod č. 178/12 až 181/12 a dále z roku 2013 pod č. 50/13, 51/13, 83/13, 125/13 až 127/13, 134/13, 
135/13, 139/13, 154/13 až 169/13, 176/13, 179/13 až 183/13 a 186/13. 
 
 
2. Rozpočtová opatření 
2a. Rozpočtové opatření č. 167/2013 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
úmyslné poškození fasády ZŠ Masarykova a za poškození 19 stromů v Lesoparku Borecké 
rybníky 
Usn. ZM č.  189/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 167/2013: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 39.786,00 Kč u odboru majetkové 
správy z přijatého pojistného plnění, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru 
majetkové správy o 18.986,00 Kč na opravy a údržbu v ZŠ Masarykova a zvyšují se výdaje  
o 20.800,00 Kč na údržbu v Lesoparku Borecké rybníky. 
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2b. Rozpočtové opatření č. 175/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na opravy a údržbu 
vozovek ve městě 
Usn. ZM č.  190/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 175/2013: 
Snižují se výdaje v  rozpočtu  města pro  rok 2013  u  odboru majetkové správy o 60 tis. Kč na 
periodické prohlídky mostů a lávek, snižují se výdaje o 150 tis. Kč na opravy a údržbu chodníků, 
snižují se výdaje o 100 tis. Kč na opravy a údržbu schodišť, snižují se výdaje o 125 tis. Kč na 
čištění dešťové kanalizace a zvyšují se výdaje u odboru majetkové správy o 435 tis. Kč na 
opravy a údržbu vozovek ve městě. 
 
2c. Rozpočtové opatření č. 176/2013 – OI – přesun finančních prostředků na dokončení PD na 
další rozšíření domova pro seniory o budovu „C“ a kompletního zateplení čp. 1202 
Usn. ZM č.  191/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 176/2013: 
Snižují se výdaje v  rozpočtu  města pro  rok 2013  u  odboru investic o 40 tis. Kč na cyklostezku 
Ostrov – Jáchymov, snižují se výdaje o 150 tis. Kč na přebudování zámku na MÚ a zvyšují se 
výdaje u odboru investic o 190 tis. Kč na rekonstrukci objektu čp. 1202 U Nemocnice – rozšíření 
kapacity domova pro seniory. 
 
2d. Rozpočtové opatření č. 177/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na odvoz smetků 
z komunikací na vzdálenou skládku 
Usn. ZM č.  192/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 177/2013: 
Snižují se výdaje v  rozpočtu  města pro  rok 2013  u  odboru majetkové správy o 260 tis. Kč na 
údržbu cest a dosadbu zeleně v zámeckém parku, snižují se výdaje o 240 tis. Kč na výměnu oken 
v MŠ Halasova a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové správy  
o 500 tis. Kč na čištění a zimní údržbu silnic. 
 
2e. Rozpočtové opatření č. 181/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na odstranění 
havárie topné soustavy v ZŠ Májová 
Usn. ZM č.  193/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 181/2013: 
Snižují se výdaje v  rozpočtu  města pro  rok 2013  u  odboru majetkové správy o 242 tis. Kč na 
výměnu oken v MŠ Halasova a zvyšují se výdaje u odboru majetkové správy o 242 tis. Kč na 
odstranění havárie topné soustavy v ZŠ Májová. 
 
 
3. Rozpočet města na rok 2014 
Usn. ZM č.  194/13   
ZM schvaluje rozpočet města na rok 2014, kde celkové navrhované  příjmy  města  včetně 
převodů finančních prostředků z jednotlivých fondů města do rozpočtu činí  343 076  tis. Kč   
a celkové výdaje města 343 076 tis. Kč.  
 
 
4. Rozpočtový výhled na léta 2015 a 2016 
Usn. ZM č.  195/13   
ZM schvaluje rozpočtový výhled města na léta 2015 a 2016 v předloženém znění. 
 
 
5. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2014 
Usn. ZM č.  196/13   
ZM schvaluje  „Program finanční podpory bytové výstavby  ve městě Ostrov pro rok 2014“ dle 
podmínek uvedených v příloze předloženého návrhu. 



 3 

6.Finanční podpora změny způsobu vytápění pro rok 2014 
Usn. ZM č.  197/13   
ZM schvaluje poskytování finanční podpory obyvatelům města v roce 2014 na realizaci změny 
způsobu vytápění za rok 2013 a rok 2014 formou finančního příspěvku dle podmínek uvedených 
v příloze předloženého návrhu. 
 
 
7. Finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav bytových 
domů  ve městě Ostrov pro rok 2014 
Usn. ZM č.  198/13   
ZM schvaluje poskytování finančního příspěvku na pořízení projektové dokumentace pro 
realizaci oprav bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2014 dle podmínek uvedených v příloze 
předloženého návrhu. 
 
 
8. Vydání územního plánu města Ostrov 
Usn. ZM č.  199/13   
ZM vydává Územní plán Ostrov formou opatření obecné povahy. 

 
Usn. ZM č.  200/13   
ZM ruší Územní plán města Ostrov ke dni nabytí účinnosti nového Územního plánu Ostrov. 
 
 
9. Projekt „Podpora vzdělávání ve školním systému ORP Ostrov“ 
Usn. ZM č.  201/13   
ZM schvaluje projekt „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“ ve smyslu 
předloženého návrhu.  
 
Usn. ZM č.  202/13   
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, výzva č. 46, prioritní osa 1 – opatření 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 
na projekt „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“, s celkovou výší nákladů ve výši 
17 513 977,00 Kč. 
 
Usn. ZM č.  203/13   
ZM pověřuje starostu města podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých dalších 
dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, výzva č. 46, prioritní osa 1 – opatření 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 
na projekt „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“.  
 
 
10. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu  
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan                                                                                      Milan Matějka                      
starosta města                                                                                       místostarosta města 
 


