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Město Ostrov 
Usnesení 

z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 
      konaného v mimořádném termínu ve středu 4. dubna 2012 od 15.00 hod. 

                                     ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov  
 
 
Program: 

1. Vydání změny č. 30 Územního plánu města Ostrov 
2. Projekt „Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce“ 

 
 
Usn. ZM č. 22/12                                        Vydání změny č. 30 Územního plánu města Ostrov 
1. ZM, v souladu s § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 171 a následujících zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává Změnu č. 30 Územního 
plánu města Ostrov formou opatření obecné povahy. 
 
 
Usn. ZM č. 23/12                                         Projekt „Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce 
2. ZM schvaluje účast Města Ostrov v projektu „Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce“, 
který je připravován do Fondu malých projektů Euregia Egrensis v rámci programu Ziel 3/Cíl 
3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 
2007-2013. 
 
Usn. ZM č. 24/12 
2. ZM schvaluje projekt „Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce“ ve smyslu předloženého 
návrhu. 
 
Usn. ZM č. 25/12 
2. ZM schvaluje, že leadpartnerem projektu „Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce“, který 
je připravován do Fondu malých projektů Euregia Egrensis v rámci programu Ziel 3/Cíl 3 na 
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-
2013, bude Město Ostrov. 
 
Usn. ZM č. 26/12 
2. ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi leadpartnerem (Město Ostrov) a projektovým 
partnerem projektu „Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce“, kterým bude na německé 
straně Stadt Breitenbrunn.  
 
Usn. ZM č. 27/12 
2. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce“ 
do Fondu malých projektů Euregia Egrensis v rámci operačního programu Ziel 3/Cíl 3 na 
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 -
2013. 
 
Usn. ZM č. 28/12 
2. ZM schvaluje zajištění financování projektu „Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce“, 
který v celkové výši předpokládaných nákladů nepřesáhne pro Město Ostrov částku € 6.110,-. 
Výše spolufinancování vlastního podílu Města Ostrov bude 15% z celkových způsobilých 
nákladů projektu, což činí € 916,-- a schvaluje zajištění financování všech případných 
nezpůsobilých výdajů tohoto projektu nutných k jeho úspěšné realizaci. 
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Usn. ZM č. 29/12 
2. ZM schvaluje předfinancování celkových způsobilých nákladů projektu „Podpora rozvoje 
přeshraniční spolupráce“ z rozpočtu Města Ostrov ve výši 100% všech způsobilých nákladů 
projektu, tj. € 6.110,--. 
 
Usn. ZM č. 30/12 
2. ZM pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů, nezbytných pro 
podání žádosti o dotaci projektu „Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce“ do Fondu malých 
projektů Euregia Egrensis v rámci programu Ziel 3/Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan                                                                                      Milan Matějka                      
starosta města                                                                                       místostarosta města 
 


