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Město Ostrov 
Usnesení 

ze 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 
      konaného v řádném termínu ve středu 9. dubna 2014 od 15:00 hod. 

ve společenském sále Domu kultury Ostrov 
 
 
 
Program:   

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Zvýšení úrovně bezpečnosti  

a systémová integrace TC ORP Ostrov"   
3. Schválení odpovědi na žádost pana Lubomíra Bachury o poskytnutí finančních 

prostředků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2014  

4. Závěrečný účet města za rok 2013, použití prostředků fondů města a účetní závěrka  
k 31.12.2013  

5. Rozpočtová opatření  
6. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického RTG přístroje  
7. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 (OZV č. 1/2014), kterou se nařizuje 

provedení speciální ochranné deratizace  
8. Návrh obecně závazné vyhlášky č.  2/2014 (OZV č. 2/2014), o zákazu požívání 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství  
9. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 (OZV č. 3/2014), o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství  
10. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2014 (OZV č. 4/2014), o vedení technické mapy 

města 
11. Volba přísedící Okresního soudu v Karlových Varech  
12. Občan města roku 2013  
13. Dotace z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních a volnočasových aktivit, 

sociálních služeb a zdravotnictví  na rok 2014  
14. Zřízení školního klubu při ZŠ Masarykova a dodatek k úplnému znění zřizovací 

listiny  
15. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti  
16. Zpráva o činnosti MP za rok 2013  
17. Nákup p. p. č. 1390/3 v k. ú. Manětín  
18. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1067/17 včetně st. p. č. 1067/17 v k. ú. Ostrov nad 

Ohří od Ing. Miroslava Šváchy   
19. Nákup stavby garáže na st. p. č. 951/7 včetně st. p. č. 951/7 v k. ú. Ostrov nad Ohří od 

Karla a Hany Vorlových  
20. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1922 včetně st. p. č. 1922 v k. ú. Ostrov nad Ohří od 

Václava Skály  
21. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1073/4 včetně st. p. č. 1073/4 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

od pí Jany Coufalové  
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22. Bezúplatný převod parkovací plochy na p. p. č. 784/1 a příjezdových komunikací na 
802/5 v k. ú. Ostrov nad Ohří Karla a Dagmar Pintrových  

23. Zřízení služebnosti na p. p. č. 2670/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří ve prospěch Města 
Ostrov  

24. Darování prosklených vitrín z vlastnictví Karlovarského kraje ve správě Galerie 
výtvarného umění v Chebu Městu Ostrov  

25.  Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 
 
 

1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. ZM č.  15/14  
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2003 
pod č. 20/03, z roku 2004 pod č. 100/04, z roku 2006 pod č. 164/06, z roku 2007 pod č. 200/07, 
z roku 2009 pod č. 67/09, 103/09, 211/09, 212/09, 221/09, 227/09 až 230/09, z roku 2010 pod  
č. 16/10, 130/10, z roku 2011 pod č. 14/11, z roku 2012 pod č. 123/12, 124/12, 163/12, 200/12 až 
204/12, z roku 2013 pod č. 86/13, 123/13, 124/13, 128/13, 129/13, 132/13, 133/13, 137/13, 
138/13, 171/13, 172/13, 174/13, 175/13, 184/13, 185/13, 189/13 až  200/13 a z roku 2014 pod  
č. 5/14 a 6/14. 
 
 
2. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová 
integrace TC ORP Ostrov“ 
Usn. ZM č.  16/14  
ZM schvaluje podání žádosti o finanční podporu z Integrovaného operačního programu, 
kontinuální výzva č. 22, prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě, Oblast podpory 
2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě, na projekt „Zvýšení úrovně bezpečnosti  
a systémová integrace TC ORP Ostrov“, s celkovou výší nákladů 1 946 tis. Kč  
a souhlasí s realizací projektu.  
 
Usn. ZM č.  17/14  
ZM schvaluje zajištění financování projektu „Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová integrace 
TC ORP Ostrov“, a to předfinancování celkových nákladů projektu, což činí 1 946 tis. Kč. 
Předpokládaná výše finančního příspěvku na projekt z ERDF činí 1 654 tis. Kč, což představuje 
85% z celkových způsobilých výdajů projektu. Vlastní podíl spolufinancování projektu ze strany 
Města Ostrov ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu činí 292 tis. Kč.  
 
Usn. ZM č.  18/14  
ZM schvaluje předloženou navrhovanou Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace  
na projekt „Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová integrace TC ORP Ostrov“. 
 
Usn. ZM č.  19/14  
ZM pověřuje starostu města podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých dalších 
dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o finanční podporu z Integrovaného operačního 
programu, kontinuální výzva č. 22, Oblast podpory 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě, 
na projekt „Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová integrace TC ORP Ostrov“. 
 
 
3. Schválení odpovědi na žádost pana Lubomíra Bachury o poskytnutí finančních prostředků z 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 
2014 
Usn. ZM č.  20/14  
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 
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městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014  
a doplňující informace k Programu.  
 
 
4. Závěrečný účet města za rok 2013, použití prostředků fondů města a účetní závěrka k 31. 12. 
2013 
Usn. ZM č. 21/14  
ZM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2013 včetně zprávy 
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Ostrov za rok 2013 bez výhrad. 
Celkové příjmy města včetně financování činily 449.068 tis. Kč a celkové výdaje města činily 
384.939 tis. Kč. Hospodaření města za rok 2013 skončilo se saldem příjmů a výdajů v celkové 
výši  64.129  tis. Kč. 
 
Usn. ZM č.  22/14  
ZM schvaluje převedení přebytku hospodaření ve výši 64.129 tis. Kč za rok 2013 v tomto 
členění:  

- do Fondu sociálního převést 24 tis. Kč,   
- do Fondu rezerv a rozvoje města převést 64.105 tis. Kč a tyto prostředky ponechat na 

pokrytí převodů z roku 2013 a nezbytných a nepředvídaných běžných a kapitálových 
výdajů v roce 2014 

 
Usn. ZM č.  23/14  
ZM schvaluje účetní závěrku Města Ostrov za rok 2013 a na základě předložených dokladů 
nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování 
účetní závěrky. 
 
 
5. Rozpočtová opatření   
5a. Rozpočtové opatření č. 13/2014 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškozenou krytinu v č. p. 799, za vytopení objektu č. p. 698 a za požár městského bytu č. p. 
1348 
Usn. ZM č.  24/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 98.578,00 Kč u odboru majetkové 
správy z přijatého pojistného plnění, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
majetkové správy o 71.152,00 Kč na opravy bytových domů a zvýšení výdajů o 27.426,00 Kč na 
opravy nebytových prostor. 
 
5b. Rozpočtové opatření č. 14/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na osazení nájezdové 
rampy pro bezbariérový vstup do č. p. 706 ul. Brigádnická 
Usn. ZM č.  25/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 102 tis. Kč na 
opravy a údržbu nebytových prostor a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
majetkové správy ve výši 102 tis. Kč na bezbariérový vstup do č. p. 706 ul. Brigádnická. 
 
5c.Rozpočtové opatření č. 15/2014 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na úhradu 
zádržného za rekonstrukci terasy v MŠ Palackého 
Usn. ZM č.  26/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 190 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy ve výši 
190 tis. Kč na úhradu zádržného za rekonstrukci terasy v MŠ Palackého. 



 4 

5d.Rozpočtové opatření č. 16/2014 – ODS – příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti  
Usn. ZM č.  27/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 38.000,00 Kč u odboru dopravně 
správního z přijatého příspěvku od obce Krásný Les na zajištění dopravní obslužnosti, zařazení 
výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru dopravně správního ve výši 144.497,00 Kč na 
příspěvek pro Krajský úřad Karlovarského kraje na zajištění dopravní obslužnosti a snížení 
výdajů o 106.497,00 Kč na příspěvek na autobusové spoje MHD. 
 
5e. Rozpočtové opatření č. 17/2014 – OŽP – přesun finančních prostředků z FRR na lesní 
hospodářství a na chráněné části přírody 
Usn. ZM č.  28/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 470 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru životního prostředí o 37 tis. 
Kč na zajištění odborných posudků a laboratorních analýz, zvýšení výdajů o 300 tis. Kč na 
výdaje spojené s těžbou dřeva, zvýšení výdajů o 79 tis. Kč na údržbu lesních cest a zvýšení 
výdajů o 54 tis. Kč na chráněné části přírody a krajiny. 
 
5f. Rozpočtové opatření č. 18/2014 – OMS – převedení nevyčerpaných finančních prostředků 
z roku 2013 z FRR na výdaje odpadového hospodářství  
Usn. ZM č.  29/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 816.244,59 Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy  
o 200.000,00 Kč na svoz komunálního odpadu, zvýšení výdajů o 116.916,98 Kč na provoz 
sběrného dvora, zvýšení výdajů o 3.000,00 Kč na bankovní poplatky a zvýšení výdajů  
o 496.327,61  Kč na svoz separovaného odpadu.  
 
5g. Rozpočtové opatření č. 19/2014 – OKS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny – 
poškození telefonní ústředny v ZŠ Májová  
Usn. ZM č.  30/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 27.647,00 Kč u odboru kanceláře 
starosty z přijatého pojistného plnění a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
kanceláře starosty o 27.647,00 Kč na příspěvek na provoz pro Základní školu Ostrov, Májová 
997, okres Karlovy Vary. 
 
5h. Rozpočtové opatření č. 20/2014 – MP – zařazení příjmů z veřejnoprávních smluv o výkonu 
služby městské policie ve městech Jáchymov a Hroznětín 
Usn. ZM č.  31/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 1.010 tis. Kč z veřejnoprávních smluv  
o výkonu služby městské policie s městy Jáchymov a Hroznětín a zařazení výdajů do rozpočtu 
města pro rok 2014 ve výši 1.010 tis. Kč na úhradu výdajů v souvislosti s úkoly dílčí aktivity 
v oblasti prevence kriminality ve městech Jáchymov a Hroznětín. 
 
5i. Rozpočtové opatření č. 21/2014 – OVS – přijaté pojistné plnění od Pojišťovny Kooperativa 
a.s. za škodu na vozidle Hyundai 
Usn. ZM č.  32/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2014: 
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Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 24.998,00 Kč u oddělení vnitřní správy 
z přijatého pojistného plnění a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u oddělení vnitřní 
správy o 24.998,00 Kč na opravy a provoz aut. 
 
5j. Rozpočtové opatření č. 22/2014 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na projektovou 
dokumentaci na komunitní kompostárnu  
Usn. ZM č.  33/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 100 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 100 tis.  
Kč na projektovou dokumentaci na komunitní kompostárnu.  
 
5k. Rozpočtové opatření č. 23/2014 – OF – snížení příjmů u splátky půjčky od Města Jáchymov 
a zvýšení financování z FRR 
Usn. ZM č.  34/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2014: 
Snížení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 1.500 tis. Kč u odboru finančního u splátky 
půjčených prostředků od Města Jáchymov na cyklostezku Ostrov - Jáchymov a zvýšení příjmů  
v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru finančního o 1.500 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje. 
 
5l. Rozpočtové opatření č. 24/2014 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na nákup 
robota do vývařovny v kuchyni ZŠ Masarykova 
Usn. ZM č.  35/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 170 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty ve výši 
170 tis. Kč na nákup robota do vývařovny v kuchyni ZŠ Masarykova. 
 
5m. Rozpočtové opatření č. 25/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na opravy oken 
v půdních vestavbách v č. p. 767-768 Palackého ulice 
Usn. ZM č.  36/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 300 tis. Kč na 
opravy a údržbu nebytových prostor a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
majetkové správy ve výši 300 tis. Kč na opravy oken v půdních vestavbách v č. p. 767-768 
Palackého ulice. 
 
5n. Rozpočtové opatření č. 27/2014 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na příspěvek 
na provoz pro Městskou knihovnu Ostrov 
Usn. ZM č.  37/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 12.528,00 Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty  
o 12.528,00 Kč na příspěvek na provoz pro Městskou knihovnu Ostrov. 
 
5o. Rozpočtové opatření č. 28/2014 – OI – přesun finančních prostředků na ostatní nákupy 
s přípravou projektů 
Usn. ZM č.  38/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic o 400 tis. Kč na parkoviště zadní 
Lidická, zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic ve výši 250 tis. Kč na 
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přípravu projektů Regenerace městského prostoru a zvýšení výdajů o 150 tis. Kč na nákup služeb 
spojené s místními komunikacemi. 
 
5p. Rozpočtové opatření č. 29/2014 – OSVZ – přesun finančních prostředků z FRR na příspěvek 
na provoz zařízení sociálních služeb Sabina Fialková Domov pro seniory Květinka 
Usn. ZM č.  39/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 40 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví ve výši 40 tis. Kč na příspěvek na provoz zařízení sociálních služeb Sabina 
Fialková Domov pro seniory Květinka. 
 
5q. Rozpočtové opatření č. 30/2014 – OSVZ – přesun finančních prostředků z FRR na příspěvek 
pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. Karlovy Vary 
- bez usnesení 
 
5r. Rozpočtové opatření č. 31/2014 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
rekonstrukci WC v ZŠ Masarykova 
Usn. ZM č.  40/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 1 000 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy ve výši  
1 000 tis. Kč na rekonstrukci WC v ZŠ Masarykova. 
 
5s. Rozpočtové opatření č. 32/2014 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na opravu 
elektroinstalace a osvětlení na ZŠ Májová 
Usn. ZM č.  41/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 32/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 1 000 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy ve výši  
1 000 tis. Kč na opravu elektroinstalace a osvětlení na ZŠ Májová. 
 
5t. Rozpočtové opatření č. 33/2014 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
rekonstrukci elektroinstalace na ZŠ J. V. Myslbeka 
Usn. ZM č.  42/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 33/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 1 000 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 1 000 tis. 
Kč na rekonstrukci elektroinstalace na ZŠ J. V. Myslbeka. 
 
5u. Rozpočtové opatření č. 34/2014 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na výměnu 
oken a zateplení stropů v MŠ Halasova 
Usn. ZM č.  43/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 34/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 2 000 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy ve výši  
2 000 tis. Kč na výměnu oken a zateplení stropů v MŠ Halasova. 
 
 5v. Rozpočtové opatření č. 35/2014 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
rekonstrukci kuchyně v MŠ J. V. Myslbeka 
Usn. ZM č.  44/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 35/2014: 
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Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 1 500 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 1 500 tis. 
Kč na rekonstrukci kuchyně v MŠ J. V. Myslbeka. 
 
5w. Rozpočtové opatření č. 36/2014 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na opravu a 
rekonstrukci komunikací a chodníků 
Usn. ZM č.  45/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 4 800 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 300 tis. 
Kč na opravy a údržbu komunikací, zvýšení výdajů o 2 000 tis. Kč na opravu a údržbu chodníků 
a zařazení výdajů ve výši 2 500 tis. Kč na rekonstrukci komunikace a VO v Šafaříkově ulici.  
 
5x. Rozpočtové opatření č. 37/2014 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na příspěvek 
pro Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech na akci Ostrov, Kfely – vodovod 
Usn. ZM č.  46/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 500 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje 
a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy ve výši 500 tis. Kč 
na příspěvek pro Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech na akci Ostrov, Kfely – 
vodovod.  
 
5y. Rozpočtové opatření č. 38/2014 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na obnovu 
kulturních památek v městské památkové zóně a na dodatečné stavební práce v letním táboře 
Manětín 
Usn. ZM č.  47/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 38/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 1 100 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje, zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic ve výši 1 000 tis. 
Kč na obnovu kulturních památek v městské památkové zóně a zvýšení výdajů o 100 tis. Kč na 
dodatečné stavební práce v letním táboře Manětín.   
 
5z. Rozpočtové opatření č. 39/2014 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na investiční 
akce 
Usn. ZM č.  48/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 39a/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 8 000 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic o 8 000 tis. Kč na 
dopravu v klidu – Borecká, Horská a Májová. 
   
Usn. ZM č.  49/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 39b/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 3 000 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic o 3 000 tis. Kč na 
skatepark. 
 
Usn. ZM č.  50/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 39c/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 750 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje 
a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic o 750 tis. Kč na parkoviště za 
PČR.  
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Usn. ZM č.  51/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 39d/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 400 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje 
a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic ve výši 400 tis. Kč na 
vybudování chodníku ve Školní ulici. 
 
5za. Rozpočtové opatření č. 41/2014 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na opravu 
topné soustavy na ZŠ Májová 
Usn. ZM č.  52/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 400 tis. Kč převodem z Fondu rezerv 
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 400 tis. 
Kč na opravu topné soustavy na ZŠ Májová. 
 
5zb. Rozpočtové opatření č. 42/2014 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na rekonstrukci 
zámku a pohledové zdi 
Usn. ZM č.  53/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 42/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 17 500 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic o 17 000 tis. Kč na 
rekonstrukci zámku a zvýšení výdajů o 500 tis. Kč na rekonstrukci pohledové zdi. 
 
5zc. Rozpočtové opatření č. 46/2014 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na náklady 
řízení ve věci veřejné zakázky výběr správce bytového a nebytového majetku 
Usn. ZM č.  54/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 46/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 30 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy ve výši 
30 tis. Kč na náklady řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky 
výběr správce bytového a nebytového majetku. 
 
5zd. Rozpočtové opatření č. 48/2014 – OI – přesun finančních prostředků na automatické 
otevírání vstupní brány v č. p. 1202  
Usn. ZM č.  55/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 48/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic o 26 tis. Kč na parkoviště zadní 
Lidická a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic o 26 tis. Kč na 
automatické otevírání vstupní brány v č. p. 1202. 
 
5ze. Rozpočtové opatření č. 50/2014 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškozený objekt ZUŠ č. p. 717 po přívalovém dešti a pojistné plnění od Kooperativy za 
poškozený sloup veřejného osvětlení u zimního stadionu 
Usn. ZM č.  56/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 50/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 188.484,00 Kč u odboru majetkové 
správy z přijatého pojistného plnění, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
majetkové správy o 1.939,00 Kč na běžnou a preventivní údržbu veřejného osvětlení a zvýšení 
výdajů o 186.545,00 Kč na opravy a údržbu ZUŠ Ostrov.  
 
5zf. Rozpočtové opatření č. 51/2014 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na opravu 
vypouštěcího zařízení u rybníku Horní Hlinice v areálu Boreckých rybníků 
Usn. ZM č.  57/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 51/2014: 
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Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 213 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 213 tis. 
Kč na opravu vypouštěcího zařízení u rybníku Horní Hlinice v areálu Boreckých rybníků. 
 
5zg. Rozpočtové opatření č. 52/2014 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na kácení a 
prořezy na kopci před zahájením akce Revitalizace lokality kopec, Lidická ulice, Ostrov, na 
městský park pro volný čas a sportovně rekreační využití 
Usn. ZM č.  58/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 52/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 500 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje 
a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 500 tis. Kč na 
kácení a prořezy na kopci před zahájením akce Revitalizace lokality kopec, Lidická ulice, 
Ostrov, na městský park pro volný čas a sportovně rekreační využití. 
 
5zh. Rozpočtové opatření č. 53/2014 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na zahájení 
akce Revitalizace lokality kopec, Lidická ulice, Ostrov, na městský park pro volný čas a 
sportovně rekreační využití 
Usn. ZM č.  59/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 53/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 5 000 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy ve výši 5 
000 tis. Kč na zahájení akce Revitalizace lokality kopec, Lidická ulice, Ostrov, na městský park 
pro volný čas a sportovně rekreační využití. 
 
5zi. Rozpočtové opatření č. 54/2014 – OKS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny – 
poškození notebooku v kanceláři Domu kultury Ostrov  
Usn. ZM č.  60/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 54/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 5.800,00 Kč u odboru kanceláře starosty 
z přijatého pojistného plnění a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře 
starosty o 5.800,00 Kč na příspěvek na provoz pro Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres 
Karlovy Vary. 
 
5zj. Rozpočtové opatření č. 55/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na havarijní opravu 
střechy – severní část č. p. 706 Brigádnická ulice 
Usn. ZM č.  61/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 55/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 289 tis. Kč na 
opravy a údržbu nebytových prostor a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
majetkové správy ve výši 289 tis. Kč na havarijní opravu střechy – severní část č. p. 706 
Brigádnická ulice. 
 
5zk. Rozpočtové opatření č. 56/2014 – OMS – zařazení příjmů z prodeje kovů a zařazení výdajů 
na demontáž zídek okolo stanovišť nádob na komunální odpad 
Usn. ZM č.  62/14  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 56/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy ve výši 50 tis. Kč  
u příjmů z prodeje kovů a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové 
správy ve výši 50 tis. Kč na demontáž zídek okolo stanovišť nádob na komunální odpad. 
 
 
6. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického RTG přístroje  
Usn. ZM č.  63/14  
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ZM neschvaluje poskytnout PRVNÍ OSTROVSKÉ LÉKAŘSKÉ, společnosti s ručením 
omezeným, se sídlem Hroznětínská 350, 363 01 Ostrov, IČ 49196065, dotaci z rozpočtu města  
v požadované výši 600 tis. Kč na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického RTG přístroje. 
 
 
7. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 (OZV č. 1/2014), kterou se nařizuje provedení 
speciální ochranné deratizace  
Usn. ZM č.  64/14  
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 1/2014 (OZV č. 1/2014), kterou se 
nařizuje provedení speciální ochranné deratizace. 
 
 
8. Návrh obecně závazné vyhlášky č.  2/2014 (OZV č. 2/2014), o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství 
Usn. ZM č.  65/14  
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 2/2014 (OZV č. 2/2014), o zákazu 
požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. 
 
 
9. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 (OZV č. 3/2014), o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 
Usn. ZM č.  66/14  
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 3/2014 (OZV č. 3/2014), o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství. 
 
 
10. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2014 (OZV č. 4/2014), o vedení technické mapy města 
Usn. ZM č.  67/14  
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 4/2014 (OZV č. 4/2014),  
o vedení technické mapy města.   
 
Usn. ZM č.  68/14  
ZM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické 
mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje. 
 
 
11.Volba přísedící Okresního soudu v Karlových Varech 
Usn. ZM č.  69/14  
ZM zvolilo aklamací v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících  
a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění 
pozdějších předpisů, přísedící Okresního soudu v Karlových Varech paní Ing. Jitku Samákovou. 
 
 
12. Občan města roku 2013 
Usn. ZM č.  70/14  
ZM uděluje ocenění „Občan města roku 2013“ panu Vladimíru Pražmovi, středoškolskému 
učiteli českého a latinského jazyka na SPŠ Ostrov a Gymnáziu Ostrov, jako výraz uznání za 
celoživotní inspiraci svých studentů při výuce.  
 
 
13. Dotace z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních, volnočasových aktivit, 
sociálních služeb a zdravotnictví   
Usn. ZM č.  71/14  
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ZM schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních, 
volnočasových aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2014 těmto žadatelům:  
 
Organizace působící v oblasti sportu:  
TJ MDDM Ostrov (Běh 17. Listopadu, celoroční činnost oddílů, účast jednotlivců  
a družstev s soutěžích) 

212.000,- Kč 

Fotbalový klub Ostrov (činnost oddílu) 347.000,- Kč 
SK Borek Ostrov (krajský přebor žáků, turnaj škol žáků, juniorská liga) 129.000,- Kč 
TJ Ostrov (činnost oddílů) 186.000,- Kč  
Sportovní krasobruslařský klub Ostrov (celoroční podpora dětí) 60.000,- Kč 
Cykloteam (celoroční podpora dětí) 50.000,- Kč 
Hokejový klub Čerti (celoroční podpora dětí) 60.000,- Kč 
Celkem 1.044.000,- Kč 
 
         
Organizace působící v oblasti kultury, zdravotnictví a sociálních služeb a volnočasových aktivit: 
Svaz tělesně postižených v ČR o. s. místní organizace Ostrov (3x zájezd a činnost 
organizace) 

20.000,- Kč 

Občanské sdružení Ostrůvek (volnočasové aktivity pro děti a rodiče) 40.000,- Kč 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (sportovní, kulturní a společenské 
akce pro zrakově postižené) 

35.000,- Kč 

Občanské sdružení zájmová skupina důchodců Ostrov (kulturní, společenská a ozdravná 
činnost seniorů) 

60.000,- Kč 

Stáj Prima Horseland o. s. (krmení pro koně – dětské kroužky) 25.000,- Kč 
Územní organizace Svazu diabetiků ČR Ostrov (ozdravné cvičení, Dia poradna, Dny pro 
zdraví, rekondiční pobyt) 

25.000,- Kč 

Eva Janáková (divadlo pro děti – doprava dětí z Ostrova do Moříčova) 12.000,- Kč 
Celkem 217.000,- Kč 
 
 
14. Zřízení školního klubu při ZŠ Masarykova a dodatek k úplnému znění zřizovací listiny 
Usn. ZM č.  72/14  
ZM zřizuje školní klub při Základní škole Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary, 
s účinností od 1. září 2014. Místo, kde se bude uskutečňovat školská služba, je totožné s adresou 
právnické osoby. Současně ukládá Mgr. Lucii Mildorfové, vedoucí odboru kancelář starosty, 
požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení. 
 
Usn. ZM č.  73/14  
ZM schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace, Základní škola Ostrov, 
Masarykova 1289, okres Karlovy Vary. 
 
 
15. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti 
Usn. ZM č.  74/14  
ZM schvaluje Pravidla pro poskytnutí příspěvku města těžce zdravotně postiženým dětem se 
změnou uvedenou v zápise. 
 
 
16. Zpráva o činnosti MP Ostrov za rok 2013 
Usn. ZM č.  75/14  
ZM schvaluje zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2013 v plném rozsahu 
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17. Nákup p. p. č. 1390/3 v k. ú. Manětín 
Usn. ZM č.  76/14  
ZM ruší své usnesení ZM č. 170/13 ze dne 25. 11. 2013. 
 
Usn. ZM č.  77/14  
ZM schvaluje nákup p. p. č. 1390/3 o výměře 1058 m2 v k. ú. Manětín od České republiky,  
s právem hospodaření, které má Úřad pro zastupování státu, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha 2, za dohodnutou kupní cenu ve výši 89 900,- Kč, na základě kupní smlouvy  
č. UZSVM/P/24480/2013-HMSU v předloženém znění. Náklady spojené s převodem uhradí 
strana prodávající, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude strana kupující.  
 
 
18. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1067/17 včetně st. p. č. 1067/17 v k. ú. Ostrov nad Ohří od 
Ing. Miroslava Šváchy   
Usn. ZM č.  78/14  
ZM schvaluje v rámci využití předkupního práva převod stavby garáže na st. p. č. 1067/17, 
včetně st. p. č. 1067/17 o výměře 26 m2 v k. ú. Ostrov na Ohří z majetku Ing. Miroslava Šváchy, 
bytem Sportovní 253, 339 01 Klatovy, do majetku Města Ostrov, za cenu zjištěnou dle 
znaleckého posudku ve výši 74 770,--  Kč, sníženou o náklady, které budou spojeny se sepsáním 
kupní smlouvy, vypracováním znaleckého posudku a daní z převodu nemovitostí v celkové výši 
7 300,-- Kč, které všechny, včetně kolku návrhu na vklad uhradí kupující, tj. Město Ostrov. 
 
 
19. Nákup stavby garáže na st. p. č. 951/7 včetně st. p. č. 951/7 v k. ú. Ostrov nad Ohří od Karla  
a Hany Vorlových  
Usn. ZM č.  79/14  
ZM schvaluje v rámci využití předkupního práva převod stavby garáže na st. p. č. 951/7, včetně 
st. p. č. 951/7 o výměře 23 m2 v k. ú. Ostrov na Ohří z majetku manželů Karla a Hany 
Vorlových, bytem Lidická 1329/15, 363 01 Ostrov, do majetku Města Ostrov, za cenu zjištěnou 
dle znaleckého posudku ve výši 77 970,-- Kč, sníženou o náklady, které budou spojeny se 
sepsáním kupní smlouvy, vypracováním znaleckého posudku, a daní z převodu nemovitostí  
v celkové výši 7 424,-- Kč, které všechny, včetně kolku návrhu na vklad uhradí kupující,  
tj. Město Ostrov. 
 
 
20. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1922 včetně st. p. č. 1922 v k. ú. Ostrov nad Ohří od Václava 
Skály     
Usn. ZM č.  80/14  
ZM schvaluje v rámci využití předkupního práva převod stavby garáže na st. p. č. 1922, včetně 
st. p. č. 1922 o výměře 28 m2 v k. ú. Ostrov na Ohří z majetku p. Václava Skály, bytem 
Jungmannova 1261/9, 363 01 Ostrov, do majetku Města Ostrov, za cenu zjištěnou dle znaleckého 
posudku ve výši 84 100,--  Kč, sníženou o náklady, které budou spojeny se sepsáním kupní 
smlouvy, vypracováním znaleckého posudku a daně z převodu nemovitostí v celkové výši 
7 660,-- Kč, které všechny, včetně kolku návrhu na vklad uhradí kupující, tj. Město Ostrov. 
 
 
21. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1073/4 včetně st. p. č. 1073/4 v k. ú. Ostrov nad Ohří od paní 
Jany Coufalové 
Usn. ZM č.  81/14  
ZM schvaluje v rámci využití předkupního práva převod stavby garáže na st. p. č. 1073/4, včetně 
st. p. č. 1073/4 o výměře 26 m2 v k. ú. Ostrov na Ohří z majetku paní Jany Coufalové, bytem 
Vančurova 1084, 363 01 Ostrov do majetku Města Ostrov, za cenu zjištěnou dle znaleckého 
posudku ve výši 73 550,-- Kč, sníženou o náklady, které budou spojeny se sepsáním kupní 
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smlouvy, vypracováním znaleckého posudku a daně z nabytí nemovitých věcí v celkové výši 
7 252,-- Kč, které všechny, včetně kolku návrhu na vklad uhradí kupující, tj. Město Ostrov. 
 
 
22. Bezúplatný převod parkovací plochy na p. p. č. 784/1 a příjezdových komunikací na 802/5 
v k. ú. Ostrov nad Ohří Karla a Dagmar Pintrových 
Usn. ZM č.  82/14  
ZM schvaluje bezúplatný převod stavby parkovací plochy na p. p. č. 784/1 a staveb dlážděných 
příjezdových komunikací na 802/5 v k. ú. Ostrov nad Ohří z vlastnictví Ing. Karla Pintra  
a Dagmar Pintrové, bytem U Nemocnice 1428, 363 01 Ostrov do vlastnictví Města Ostrova.  
 
 
23. Zřízení služebnosti na p. p. č. 2670/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří ve prospěch Města Ostrov    
Usn. ZM č.  83/14  
ZM schvaluje zřízení služebnosti na p. p. č. 2670/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří za účelem uložení, 
provozování, údržby a opravy stezky pro pěší na p. p. č. 2670/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří, dle GP 
konečného zaměření stavby „Ostrov, propojení ulic Jáchymovská a Smetanova“, vymezujícího 
rozsah služebnosti po dobu životnosti stavby  pro oprávněného Město Ostrov, za dohodnutou 
celkovou jednorázovou úhradu ve výši 13,- Kč/m2 výměry služebnosti, minimálně však 500,- Kč 
plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Náklady na zřízení 
služebnosti, tj. vypracování GP, jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve výši dle skutečné 
výměry služebnosti, dále náhradu nákladů povinného spojených s uzavřením smlouvy ve výši 
500,- Kč + DPH v platné sazbě, včetně úhrady nákladů za nákup kolku na podání návrhu na 
vklad služebnosti do KN ponese oprávněný. 
 
 
24. Darování prosklených vitrín z vlastnictví Karlovarského kraje ve správě Galerie výtvarného 
umění v Chebu Městu Ostrov. 
Usn. ZM č.  84/14  
ZM schvaluje přijetí daru movitého majetku Karlovarského kraje – 7 ks prosklených vitrín  
v celkové pořizovací hodnotě 2 800 000,-- Kč, (v současné hodnotě 680 000,-- Kč, zjištěné 
znaleckým posudkem č. 931/2013 ze dne 20. 7. 2013) a to formou darovací smlouvy uzavřené 
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Galerie výtvarného umění  
v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, se sídlem nám. Krále Jiřího  
z Poděbrad 16, 350 02 Cheb, IČ 003 69 021 (jako dárce na straně jedné) a Městem Ostrov se 
sídlem Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov, IČ 002 54 843, zastoupeným Bc. Pavlem Čekanem, 
starostou města (jako obdarovaný na straně druhé) dle předloženého návrhu. 
 
 
25.Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Josef Železný       Bc. Pavel Čekan                                                                                                        
    člen RM a ZM           starosta města 


