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Město Ostrov 
Usnesení 

z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 
      konaného v řádném termínu v pondělí 20. ledna 2014 od 15.30 hod. 

ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov 
 
 
 
 
Program:     

1. Projekt Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova - schválení podání žádosti o 
dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 

2. Petice k zamezení nekontrolovatelné zvyšování a výskytu populace volně toulavých 
koček v zahrádkářské kolonii, osada č. 61  

3. Petice občanů obce Květnová k řešení problému s odpadní vodou v obci 
4. Rozpočtová opatření 
5. Informace starosty, dotazy členů ZM 

a) Žádost pana Lubomíra Bachury o poskytnutí finančních prostředků z Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón  
na rok 2014 

 
 
 
1.Projekt Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova - schválení podání žádosti o dotaci 
z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 
Usn. ZM č.  1/14  
ZM schvaluje projekt „Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova“ ve smyslu předloženého 
návrhu. 
 
Usn. ZM č.  2/14  
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severozápad, Výzva č. 52, prioritní osa 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 
4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR, na projekt „Naučná stezka Po starých 
cestách okolo Ostrova“, s maximální celkovou výší nákladů 12 805 000,-- Kč. 
 
Usn. ZM č.  3/14  
ZM schvaluje zajištění financování projektu „Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova“, 
a to předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů, což podle rozpočtu činí 12 805 
000,-- Kč, následné spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů 
projektu, což podle rozpočtu činí 1 920 750,-- Kč a financování všech případných nezpůsobilých 
výdajů projektu, nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 
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Usn. ZM č.  4/14  
ZM pověřuje starostu města podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých dalších 
dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severozápad – Výzva č. 52, prioritní osa 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, 
Oblast podpory 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR, na projekt „Naučná stezka 
Po starých cestách okolo Ostrova“.  
 
 
2. Petice k zamezení nekontrolovatelného zvyšování a výskytu populace volně toulavých koček 
v zahrádkářské kolonii, osada č. 61  
Usn. ZM č.  5/14  
ZM schvaluje odpověď na petici Petice k zamezení nekontrolovatelného zvyšování a výskytu 
populace volně toulavých koček v zahrádkářské kolonii, osada č. 61.  
 
 
3. Petice občanů obce Květnová k řešení problému s odpadní vodou v obci 
Usn. ZM č.  6/14  
ZM schvaluje odpověď na petici občanů Květnová k řešení problému s odpadní vodou v obci  
s tím, že bude v odpovědi doplněn termín dalšího jednání s petičním výborem po jednání ZM  
v dubnu. 
 
 
4. Rozpočtová opatření 
4a. Rozpočtové opatření č. 2/2014 – OŽP – zařazení a přesun finančních prostředků z FRR na 
akci: Revitalizace významného krajinného prvku Borecká alej  
Usn. ZM č.  7/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 203.920,00 Kč převodem z Fondu 
rezerv a rozvoje a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 203.920,00 Kč u 
odboru životního prostředí na dokončení realizace projektu „Revitalizace VKP Borecká alej“ dle 
podmínek dotace.  
 
 
4b. Rozpočtové opatření č. 3/2014 – OŽP – vrácení nevyčerpané státní dotace na zlepšení 
dochovaného přírodního a krajinného prostředí – ÚZ 15091 
Usn. ZM č.  8/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2014 o 49.729,00 Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 49.729,00 Kč, které budou 
jako nevyčerpaná část účelové státní dotace na zlepšení dochovaného přírodního a krajinného 
prostředí – ÚZ 15091 vráceny do státního rozpočtu v roce 2014. 
 
 
4c. Rozpočtové opatření č. 4/2014 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na vybudování 
chodníku u bývalého Alberta 
Usn. ZM č.  9/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2014 o 465 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic ve výši 465 tis. Kč 
na vybudování chodníku u bývalého Alberta. 
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4d. Rozpočtové opatření č. 5/2014 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na změnu typu 
vnitřních dveří za protipožární v objektu č. p. 1202 
Usn. ZM č.  10/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2014 o 32 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje 
a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic ve výši 32 tis. Kč na 
změnu typu vnitřních dveří za protipožární v objektu č. p. 1202. 
 
4e. Rozpočtové opatření č. 7/2014 – ORÚP – navýšení příjmů z DPH a zařazení výdajů na 
úhradu platebního výměru č. 37/2012 za projekt Historický Ostrov II 
Usn. ZM č.  11/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru finančního o 192.206,00 Kč u výnosu 
daně z přidané hodnoty a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru rozvoje a 
územního plánování ve výši 192.206,00 Kč na úhradu platebního výměru č. 37/2012 za projekt 
Historický Ostrov II. 
 
 
5.Informace starosty, dotazy členů ZM 
5a. Žádost pana Lubomíra Bachury o poskytnutí finančních prostředků z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014 
Usn. ZM č.  12/14  
ZM schvaluje předložený návrh odpovědi na dopis č. j. OKS/38576/13 ze dne 9.12.2013  
od Lubomíra Bachury ve věci poskytnutí finančních prostředků z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan                                                                                      Milan Matějka                      
starosta města                                                                                       místostarosta města 
 


