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Město Ostrov 
Usnesení 

ze 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 
      konaného v řádném termínu ve středu 5. června  2013 od 15.00 hod. 

ve velkém sále Domu kultury Ostrov 
 
 
 
 
 
Program:     

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 1/2013 (OZV č. 1/2013), kterou se 

nařizuje provedení speciální ochranné deratizace  
3. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg přístroje  
4. Občan města  
5. Rozpočtová opatření 
6. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost  
7. Strategický plán rozvoje města Ostrova – plnění a aktualizace  
8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Ostrovskem na kole a pěšky"  
9. Prodeje:  

a) Prodej části p. p. č. 224/330 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Prodej p. p. č. 2077/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
c) Prodej části p. p. č. 49/1 v k. ú. Mořičov 
d) Revokace usnesení o prodeji pozemků v PZO II společnosti KVTISK, s. r. o. 
e) Snížení vyvolávací ceny ve veřejné dražbě dobrovolné v rámci prodeje domu č. p. 

320 v Nádražní ulici včetně st. p. č. 411 a pozemku p. p. č. 2090/1, vše v k. ú. Ostrov 
nad Ohří 

10. Nákup pozemků p. p. č. 1373/5, 1373/34 a 1373/35 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
11. Nákup stavby bez č. p. /č. e. na st. p. č. 2805 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
12. Záměr prodeje objektu MěÚ, Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov  
13. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu 
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1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. ZM č. 56/13   
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2009 
pod č. 220/09, z roku 2011 pod č. 94/11, z roku 2012 pod č. 85/12, 86/12 a z roku 2013 pod  
č. 2/13 až 10/13, 12/13 až 15/13, 18/13 až 49/13, 53/13 až 55/13.  
 
 
2.Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 1/2013 (OZV č. 1/2013), kterou se nařizuje 
provedení speciální ochranné deratizace  
Usn. ZM č. 57/13   
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 1/2013, kterou se nařizuje provedení 
speciální ochranné deratizace. 
 
3. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg přístroje 
- bez usnesení 
 
4.Občan města  
Usn. ZM č. 58/13  
ZM uděluje ocenění „Občan města roku 2012“ paní Evě Žilákové za dlouholeté působení 
v Tělovýchovné jednotě Městského domu dětí a mládeže a úspěšné vedení kroužku mažoretek. 
  
 
5.Rozpočtová opatření 
5a. Rozpočtové opatření č. 43/2013 – OMS – výstavba veřejného osvětlení na cizím pozemku 
(INVESTMENT LOFIDAMI GROUP a. s.)   
- bez usnesení 
 
5b. Rozpočtové opatření č. 45/2013 – OKSVS – přijaté pojistné plnění od Pojišťovny 
Kooperativa a.s. 
Usn. ZM č. 59/13  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 45/2013: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 20.919,00 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 20.919,00 Kč na opravy a provoz aut. 
 
5c. Rozpočtové opatření č. 46/2013 – OŽP – zařazení a přesun finančních prostředků na akci: 
Revitalizace významného krajinného prvku Borecká alej   
Usn. ZM č. 60/13  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 46/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 197.189,10 Kč převodem z Fondu 
rezerv a rozvoje a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 197.189,10 Kč  
u odboru životního prostředí na realizaci projektu „Revitalizace VKP Borecká alej“ dle 
podmínek dotace.  
 
5d. Rozpočtové opatření č. 49/2013 – MP – přesun prostředků na výdaje související s pořízením 
dlouhodobého majetku 
Usn. ZM č. 61/13  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 49/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 1 tis. Kč u městské policie na ostatních 
službách a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u městské policie o 1 tis. Kč na 
zaplacení správního poplatku za přihlášení vozidla. 
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5e. Rozpočtové opatření č. 50/2013 – OKSVS – zařazení finančních prostředků na odpisy pro 
Městskou knihovnu   
Usn. ZM č. 62/13  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 50/2013: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 18.529,00 Kč převodem z Fondu 
rezerv a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kanceláře starosty 
a vnitřní správy ve výši 18.529,00 Kč na příspěvek na oprávku převedeného majetku – data 
projektoru a Zabezpečení knihovního fondu pro Městskou knihovnu Ostrov, příspěvková 
organizace. 
 
5f. Rozpočtové opatření č. 51/2013 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny  
Usn. ZM č. 63/13  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 51/2013: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 714,00 Kč u odboru majetkové správy 
z přijatého pojistného plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 714,00 Kč na 
opravy nebytových prostor. 
 
5g. Rozpočtové opatření č. 54/2013 – OM – zařazení finančních prostředků na vrácení kupní 
ceny z roku 2007 dle rozsudku OS Karlovy Vary společnosti G-MAR PLUS s.r.o. 
Usn. ZM č. 64/13  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 54/2013: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 1.657.338,00 Kč převodem z Fondu 
rezerv a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové správy 
ve výši 1.657.338,00 Kč na vrácení kupní ceny za pozemek z roku 2007 dle rozsudku OS 
Karlovy Vary společnosti G-MAR PLUS s.r.o. včetně úroku z prodlení. 
 
5h. Rozpočtové opatření č. 55/2013 – OKSVS – zvýšení příjmů za dojíždějící žáky a zvýšení 
výdajů na slevy dětem ve školní družině 
Usn. ZM č. 65/13  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 55/2013: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy  
o 9 tis. Kč za dojíždějící žáky a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru 
kanceláře starosty a vnitřní správy o 9 tis. Kč na poskytnutí slevy rodinám v hmotné nouzi pro 
děti ve školní družině. 
 
 
5i. Rozpočtové opatření č. 60/2013 – OI – přesun finančních prostředků z rekonstrukce objektu  
č. p. 1036 na revitalizaci městského koupaliště – výstavba hřiště 
Usn. ZM č. 66/13  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 60/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 50 tis. Kč u odboru investic na rekonstrukci 
objektu č. p. 1036 Lidická ulice – společenské centrum pro seniory a navyšují se výdaje  
v rozpočtu města pro rok 2013 o 50 tis. Kč u odboru investic na revitalizaci městského koupaliště 
na sportovně rekreační areál – vybudování hřiště.  
                 
5j. Rozpočtové opatření č. 58/2013 – OSVZ – navýšení finančních prostředků na příspěvek pro 
Oblastní charitu Ostrov na poskytování sociálních služeb občanům města Ostrov 
Usn. ZM č. 67/13  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 58/2013: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2013 o 17 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje 
a zařazují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve 
výši 17 tis. Kč na zvýšení příspěvku Oblastní charitě Ostrov na poskytování služeb.  
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5k. Rozpočtové opatření č. 59/2013 – OSVZ – zařazení finančních prostředků na příspěvek pro 
Oblastní charitu Ostrov na provoz humanitárního skladu 
Usn. ZM č. 68/13  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 59/2013: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2013 o 26 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje 
a zařazují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve 
výši 26 tis. Kč na poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Ostrov na provoz humanitárního skladu.  
 
 
6.Odpis pohledávek pro nevymahatelnost  
6a. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost  
Usn. ZM č. 69/13  
ZM schvaluje odpis pohledávky po zemřelém Karlu Hinkovi, naposledy bytem Ostrov, 
Masarykova 697/7, v celkové výši 121.350,-- Kč  pro nevymahatelnost. 
 
6b. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost  
Usn. ZM č. 70/13  
ZM schvaluje odpis pohledávky po zemřelém Martinu Machovi, posledně bytem Ostrov, Odborů 
619/11, v celkové výši 72.886,-- Kč pro nevymahatelnost. 
 
6c. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost  
Usn. ZM č. 71/13  
ZM schvaluje odpis pohledávky po zemřelé Marii Novákové, která vznikla s užíváním 
městského bytu Nádražní 290/7, Ostrov, v celkové výši 43.703,-- Kč  pro nevymahatelnost. 
 
6d. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost  
Usn. ZM č. 72/13  
ZM schvaluje odpis pohledávky za nájemné a služby po zemřelé Miladě Berkové, naposledy 
bytem Ostrov, Hlavní třída 794/4, v celkové výši 116.684,- Kč pro nevymahatelnost. 
 
 
7.Strategický plán rozvoje města Ostrova – plnění a aktualizace  
Usn. ZM č. 73/13 
ZM schvaluje vyhodnocení plnění projektů Strategického plánu rozvoje města Ostrova  
k 31.12.2012 dle předloženého návrhu a souhlasí s předloženou aktualizací Strategického plánu 
rozvoje města Ostrova dle předloženého návrhu pro roky 2013 a následující. 
 
   
8.Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Ostrovskem na kole a pěšky"  
Usn. ZM č. 74/13   
ZM schvaluje projekt "Ostrovskem na kole a pěšky" ve smyslu předloženého návrhu  
a schvaluje podání žádosti o dotaci do Fondu malých projektů Euregia Egrensis v rámci 
operačního programu Ziel3 / Cíl3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou  
a Svobodným státem Sasko 2007-2013. 
 
Usn. ZM č. 75/13   
ZM schvaluje zajištění financování projektu "Ostrovskem na kole a pěšky", který v celkové výši 
předpokládaných způsobilých nákladů nepřesáhne pro město Ostrov částku  6.000,00 EUR. Výše 
spolufinancování vlastního podílu města Ostrov bude 15% z celkových způsobilých nákladů 
projektu, což činí 900,00 EUR. ZM schvaluje předfinancování celkových způsobilých nákladů 
projektu z rozpočtu města Ostrov ve výši 100%, tj. 6.000,00 EUR a všech případných 
nezpůsobilých výdajů tohoto projektu nutných k jeho úspěšné realizaci. 
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Usn. ZM č. 76/13   
ZM pověřuje starostu města Ostrova podpisem všech souvisejících dokumentů, nezbytných pro 
podání žádosti o dotaci projektu "Ostrovskem na kole a pěšky" do Fondu malých projektů 
Euregia Egrensis v rámci programu Ziel3 / Cíl3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. 
 
 
9. Prodeje  
9a. Prodej části p. p. č. 224/330 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. ZM č. 77/13   
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 224/330 oddělenou GP jako st. p. č. 3218 o výměře 97 m2  
v k.ú. Ostrov nad Ohří, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02  
Děčín 4, za cenu obvyklou ve výši 45 000,- Kč plus veškeré náklady spojené s prodejem. 
 
9b. Prodej p. p. č. 2077/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
- bez usnesení   
 
9c. Prodej části p. p. č. 49/1 v k. ú. Mořičov 
Usn. ZM č. 78/13   
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 49/1 o výměře cca 48 m2 v k.ú. Mořičov, panu Jaroslavu 
Turoňovi, Mořičov 101E, 363 01 Ostrov, za cenu stanovenou znaleckým posudkem plus veškeré 
náklady spojené s prodejem. 

 
9d. Revokace usnesení o prodeji pozemků v PZO II společnosti KVTISK, s. r. o. 
Usn. ZM č. 79/13   
ZM ruší své usnesení č. 161/12. 

9e. Snížení vyvolávací ceny ve veřejné dražbě dobrovolné v rámci prodeje domu č. p. 320  
v  Nádražní ulici včetně st. p. č. 411 a pozemku p. p. č. 2090/1, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. ZM č. 80/13   
ZM schvaluje snížení minimální vyvolávací ceny, původně stanovenou v usnesení ZM č. 17/12, 
ve veřejné dobrovolné dražbě při prodeji domu č. p. 320 v Ostrově, Nádražní ulici, včetně st. p. 
č. 411 o výměře 182 m2 a pozemku p. p. č. 2090/1 o výměře 1846 m2, vše v k. ú. Ostrov nad 
Ohří, a to na 90 % z ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, plus veškeré náklady spojené 
s prodejem. 
 
 
10.Nákup pozemků p. p. č. 1373/5, 1373/34 a 1373/35 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
Usn. ZM č. 81/13   
ZM neschvaluje záměr nákupu pozemků p. p .č. 1373/5, 1373/34 a 1373/35 v k. ú. Ostrov nad 
Ohří od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, za cenu v místě a čase obvyklou. 
 
 
11.Nákup stavby bez č. p. /č. e. na st. p. č. 2805 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
Usn. ZM č. 82/13   
ZM neschvaluje záměr nákupu stavby bez č. p./č. e. na  p.p.č. 2805 v k. ú. Ostrov nad Ohří od 
společnosti TIMA s.r.o., Vančurova 9, 360 17 Karlovy Vary. 
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12.Záměr prodeje objektu MěÚ, Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov  
Usn. ZM č. 83/13   
ZM souhlasí se záměrem prodeje stávajícího objektu Městského úřadu Ostrov, Klínovecká 1204, 
363 01 Ostrov. 
 
 
13.Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu 
 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan                                                                                      Milan Matějka                      
starosta města                                                                                       místostarosta města 
 


