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Město Ostrov 
Usnesení 

z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 
      konaného v řádném termínu ve středu 13. března  2013 od 15.00 hod. 

ve velkém sále Domu kultury Ostrov 
 
 
 
 
 
Program:     

1. Kontrola plnění usnesení ZM  
2. Rozpočtová opatření  
3. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost  
4. Zrušení Fondu rozvoje bydlení (úvěr od SFRB)  
5. Žádost o prominutí sankce z poskytnuté dotace na vybudovaný rodinný dům  
6. Provoz městské hromadné dopravy Ostrov  
7. Návrh odpovědi na Petici občanů města Ostrova „proti záměru města Ostrova ukončit 

výrobu tepla Ostrovskou teplárenskou, a. s.“  
8. Nová Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Ostrova na podporu 

sportovních, kulturních a volnočasových aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví  
9. Žádosti o příspěvky z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních a 

volnočasových aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví  
10. Smlouva o užití autorského díla mezi městem Ostrov a Sdružení Krušné hory – západ  
11. Zpráva o činnosti MP 
12. Komunitní plán sociálních služeb  
13. Prodeje  
        a) Prodej st. p. č. 2834 v k. ú. Ostrov nad Ohří. 

b) Prodej p. p. č. 1, 4, a 6 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova a p. p. č. 363/3, 382/3 a části 363/2 
v  k.ú. Horní Žďár u Ostrova – Zahrádkářská osada č. 53 

14. Zásady pro prodej a nákup nemovitého majetku města  
15. Revokace usnesení ZM o prodeji části pozemku 224/324 v k. ú. Ostrov nad Ohří panu 

Pavlu Petričkovi   
16. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu  

              
     

 
1. Kontrola plnění usnesení ZM 
Usn. ZM č. 1/13                                                                              
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2007 
pod č. 109/07, z roku 2009 pod č. 17/09, z roku 2011 pod č. 103/11, 222/11 až 232/11 a dále 
z roku 2012 pod č. 1/12, 92/12, 121/12, 122/12, 127/12, 152/12 až 160/12, 162/12, 177/12, 
185/12 až 199/12. 
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2. Rozpočtová opatření   
2a) Rozpočtové opatření č. 2/2013 – OMS – zařazení výdajů na dotační projekt Stříbrná stezka – 
- vybudování a uplatnění na trhu Sasko-Česká Silberstrasse 
Usn. ZM č. 2/13                                                                              
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 342 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 342 tis. Kč na označníky pro 
dotační projekt Stříbrná stezka – vybudování a uplatnění na trhu Sasko-Česká Silberstrasse. 
 
2b) Rozpočtové opatření č. 6/2013 – MP – zařazení příjmů z veřejnoprávní smlouvy o výkonu 
služby městské policie ve městě Jáchymov a Hroznětín 
Usn. ZM č. 3/13                                                                              
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 1.100 tis. Kč z veřejnoprávní smlouvy  
o výkonu služby městské policie s městem Jáchymov a Hroznětín a zařazení výdajů do rozpočtu 
města pro rok 2013 ve výši 1.100 tis. Kč na úhradu výdajů v souvislosti s úkoly dílčí akvitity 
v oblasti prevence kriminality ve městě Jáchymov a Hroznětín. 
 
2c) Rozpočtové opatření č. 7/2013 – OKSVS – zařazení příjmů z prodeje automobilu Toyota         
a zařazení výdajů na nákup služebního automobilu pro potřeby MěÚ 
Usn. ZM č. 4/13                                                                              
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy ve 
výši 120 tis. Kč z prodeje služebního automobilu Toyota, snížení výdajů v rozpočtu města pro 
rok 2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 15 tis. Kč na nákup kancelářských 
potřeb, snížení výdajů o 9 tis. Kč na nákup čisticích prostředků, snížení výdajů o 8 tis. Kč na 
spotřebu vody v budovách MěÚ, snížení výdajů o 72 tis. Kč na odběr tepla v budovách MěÚ, 
snížení výdajů o 44 tis. Kč na odběr elektrické energie v budovách MěÚ, snížení výdajů  
o 140 tis. Kč na služby pošt, snížení výdajů o 30 tis. Kč na telekomunikační služby, snížení 
výdajů o 6 tis. Kč na odvoz odpadu z budov MěÚ a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 
2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 444 tis. Kč na nákup 2 služebních 
automobilů pro potřeby MěÚ. 
 
2d) Rozpočtové opatření č. 10/2013 – OKSVS – zvýšení výdajů pro Dům kultury na investiční 
příspěvek na modernizaci zvukové aparatury 
Usn. ZM č. 5/13                                                                              
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 377 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní 
správy o 377 tis. Kč pro Dům kultury na investiční příspěvek na modernizaci zvukové aparatury.  
 
 
3. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 
3a) Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 
Usn. ZM č. 6/13                                                                              
ZM schvaluje odpis pohledávky po zemřelé Blance Kaštovské, která vznikla s užíváním 
městského bytu Lidická 1356/16, Ostrov, v celkové výši 399.878,20 Kč pro nevymahatelnost.  
 
 
3b) Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 
Usn. ZM č. 7/13                                                                              
ZM schvaluje odpis pohledávky po zemřelém MUDr. Ondřeji Sopkovi, posledně bytem Ostrov, 
Brigádnická 1030/12, v celkové výši 139.239,-- Kč pro nevymahatelnost. 



 3 

3c) Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 
Usn. ZM č. 8/13                                                                              
ZM schvaluje odpis pohledávky konkursního úpadce CORNIA, spol. s r.o., IČ 18226019, 
Vítězná 42, 360 09 Karlovy Vary v celkové výši 25.752,85 Kč pro nevymahatelnost. 
 
 
4. Zrušení Fondu rozvoje bydlení (úvěr od SFRB) 
Usn. ZM č. 9/13                                                                              
ZM schvaluje zrušení Fondu rozvoje bydlení města, který byl zřízen dle podmínek Smlouvy  
o úvěru, uzavřené v roce 2003 se Státním fondem rozvoje bydlení. 
 
 
5. Žádost o prominutí sankce z poskytnuté dotace na vybudovaný rodinný dům 
Usn. ZM č. 10/13                                                                              
ZM schvaluje snížení úrokové sankce, v souvislosti s neplněním smlouvy o podmíněné návratné 
dotaci na koupi pozemku panu Karlu Krausovi, vyplývající ze Smlouvy o podmíněně návratné 
dotaci na koupi pozemku pro výstavbu rodinného domu reg. č. 87-11-04-08 ze dne  8. 4. 2011 ze 
stanovené výše 10% p.a. na dvojnásobek diskontní sazby.  
 
 
6. Provoz městské hromadné dopravy Ostrov 
Usn. ZM č. 11/13                                                                              
ZM bere na vědomí informaci o provozování MHD Ostrov. 
 
 
7. Návrh odpovědi na Petici občanů města Ostrova „proti záměru města Ostrova ukončit výrobu 
tepla Ostrovskou teplárenskou, a. s.“   
Usn. ZM č. 12/13                                                                              
ZM schvaluje odpověď na Petici občanů města Ostrova „proti záměru města Ostrova ukončit 
výrobu tepla Ostrovskou teplárenskou, a. s.“.  
 
8. Nová Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Ostrova na podporu 
sportovních, kulturních, volnočasových aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví 
Usn. ZM č. 13/13                                                                              
ZM schvaluje nová Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Ostrova na 
podporu sportovních, kulturních, volnočasových aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví 
s okamžitou platností.  
 
9. Žádosti o dotace z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních, volnočasových aktivit, 
sociálních služeb a zdravotnictví   
Usn. ZM č. 14/13                                                                              
ZM schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních, 
volnočasových aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví těmto žadatelům:  
Organizace působící v oblasti sportu a volnočasových aktivit 
SK Borek Ostrov                                                      129.000 Kč 
Cykloteam                                                         50.000 Kč 
Tělovýchovná jednota MDDM Ostrov                                                   210.000 Kč 
Tělovýchovná jednota Ostrov                                                    184.000 Kč 
Fotbalový klub Ostrov                                                     345.000 Kč 
Sportovní krasobruslařský klub Ostrov                                                                60.000 Kč 
Hokejový klub Čerti                                                        60.000 Kč 
Celkem                                                                          1.038.000 Kč 
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Organizace působící v oblasti kultury, zdravotnictví a sociálních služeb 
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. místní organizace Ostrov       25.000 Kč 
Občanské sdružení Ostrůvek                                                       30.000 Kč 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR                                        35.000 Kč 
Občanské sdružení důchodců Ostrov                                                      50.000 Kč 
Stáj Prima Horseland, o. s.                                                                  30.000 Kč 
Územní organizace Svazu diabetiků ČR Ostrov                                         35.000 Kč 
Celkem                                                       205.000 Kč       
 
 
10. Smlouva o užití autorského díla mezi městem Ostrov a Sdružením Krušné hory – západ  
Usn. ZM č. 15/13                                                                              
ZM schvaluje, na základě usnesení valné hromady Sdružení Krušné hory - západ č.4/12/2012 ze 
dne 11.12.2012, Smlouvu o užití autorského díla mezi městem Ostrov a Sdružením Krušné hory 
– západ ve smyslu předloženého návrhu.  
  
 
 
11. Zpráva o činnosti MP 
Usn. ZM č. 16/13                                                                              
ZM schvaluje zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2012 v plném znění. 
 

12. Komunitní plán sociálních služeb 

Usn. ZM č. 17/13                                                                              
ZM schvaluje Komunitní plán sociálních služeb města Ostrov. 
 
 
 
13. Prodeje 
13a) Prodej st. p. č. 2834 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. ZM č. 18/13                                                                              
ZM neschvaluje prodej st. p. č. 2834 o výměře 66 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu Jiřímu 
Kolářovi,  Májová 903/14,  363 01 Ostrov. 

 
 
13b) Prodej p. p. č. 1, 4, a 6 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova a p. p. č. 363/3, 382/3 a části 363/2  
v k. ú. Horní Žďár u Ostrova – zahrádkářská osada č. 53 
Usn. ZM č. 19/13                                                                              
ZM neschvaluje záměr prodeje p. p. č. 1, 4, a 6 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova a p. p. č. 363/3, 
382/3 a části 363/2 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova nájemcům jednotlivých zahrádek. 

 
 
 
14. Zásady pro prodej a nákup nemovitého majetku města 
Usn. ZM č. 20/13                                                                              
ZM schvaluje předložené „Zásady pro prodej a nákup nemovitého majetku města“ se změnami 
uvedenými v zápise týkající se čl. 8 odst. 1 odd. 2 – změna do 3 let od nesouhlasného rozhodnutí 
ZM ve stejné věci a čl. 8 odst. 2 odd. 2 – rozhodnutí provádí RM. 
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15. Revokace usnesení ZM o prodeji části pozemku 224/324 v k.ú. Ostrov nad Ohří panu Pavlu 
Petričkovi 
Usn. ZM č. 21/13                                                                              
ZM ruší své usnesení č. 94/11 ze dne 23. 3. 2011, ve kterém schvaluje prodej části p. p. č. 
224/324 o výměře cca 167 m2 v k.ú. Ostrov nad Ohří panu Pavlu Petričkovi, za cenu ze 
znaleckého posudku plus náklady spojené s prodejem. 
 
 
16. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu 
- bez usnesení 
           
 
 
 
 
 
 
 
   Milan Matějka         Bc. Pavel Čekan                    
místostarosta města        starosta města 
 


