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Město Ostrov 
Usnesení 

z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 
      konaného v řádném termínu ve středu 27. června 2012 od 15.00 hod. 

                                     ve velkém sále Domu kultury Ostrov  
 
 
 
Program: 

1. Kontrola plnění usnesení ZM  
2. Rozpočtová opatření 
3. Odpověď na Petici reagující na kácení stromů v Lipové ulici a nevhodný způsob 

provedení ořezů stromů v rámci údržby městské zeleně  
4. Odpověď na Petici za zkrácení veřejné zeleně u obchodního domu na náměstí Míru 

v Ostrově 
5. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 (OZV č. 3/2012), o stanovení části 

společného školského obvodu základní školy 
6. Strategický plán rozvoje města Ostrova - plnění a aktualizace (2. čtení)  
7. Návrh na schválení  pořízení změny Regulačního plánu části města Ostrov, 

Jáchymovská ul. - vlečka z podnětu fyzických osob  
8. Projekt „Od zámku k zámku" – Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce - schválení 

podání žádosti o dotaci  
9. Prodeje  

a) Směna části p. p. č. 169 za části p. p. č. 167 a 168 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Převod p. p. č. 896/31, 896/32, 896/33, 896/35, 896/37 a 896/38 vše v k. ú. Ostrov 
nad Ohří a stavebních objektů vybudovaných v rámci výstavby hypermarketu TESCO 
Ostrov do vlastnictví Města Ostrov 
c) Bezúplatný převod pozemků ŘSD ČR pod silnicí I/13 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
d) Nákup části p. p. č. 70/2 o výměře 155 m2 v k. ú. Hluboký 
e) Bezúplatný převod komunikace v k. ú. Hluboký 

10. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu 
 
 
 
 
Usn. ZM č. 97/12                                                                           Kontrola plnění usnesení ZM  
1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 
2011 pod č. 36/11, 219/11 a z roku 2012 pod č. 31/12 až 74/12, 77/12 a 79/12 až 84/12.   
 
 
Usn. ZM č. 98/12 
1. ZM ruší usnesení č. 76/12 z 18. 4. 2012.  
 
 
Rozpočtová opatření 
Usn. ZM č. 99/12  Rozpočtové opatření č. 49/2012 – OMS – přesun finančních  
 prostředků na dokončení modernizace kuchyně MŠ Palackého  
2a) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 49/2012: 
Zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy ve výši 110 tis.  
Kč na dokončení modernizace kuchyně MŠ Palackého a snížení výdajů v rozpočtu města pro 
rok 2012 u odboru majetkové správy  o 110 tis. Kč na opravu přístupového chodníku v MŠ 
Palackého.  
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Usn. ZM č. 100/12  Rozpočtové opatření č. 50/2012 – OKSVS – DK – výdaje na  
 financování I. etapy projektu Digitalizace velkého kina  
2b) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 50/2012: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 2.454.737,00 Kč převodem z Fondu 
budoucnosti, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru kanceláře starosty  
a vnitřní správy o 2.271.334,00 Kč na financování I. etapy projektu Digitalizace velkého kina 
v Domě kultury Ostrov a zařazují se výdaje ve výši 183.403,00 Kč na oprávku této investice. 
 
 
Usn. ZM č. 101/12  Rozpočtové opatření č. 56/2012 – OMS –  zvýšení mandátní  
 odměny pro nového správce koupaliště 
2c) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 56/2012.  
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 136 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012  u odboru majetkové správy  
o 136 tis. Kč na mandátní odměnu pro nového správce koupaliště. 
 
Usn. ZM č. 102/12  Rozpočtové opatření č. 59/2012 – OŽP – příjmy a výdaje  
 spojené s těžbou dřeva  
2d) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 59/2012: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru životního prostředí ve výši  
550 tis. Kč z prodeje dřeva a zvyšují se výdaje v  rozpočtu města pro rok 2012 u odboru 
životního prostředí o 550 tis. Kč na výdaje spojené s těžbou dřeva. 
 
Usn. ZM č. 103/12  Rozpočtové opatření č. 61/2012 – OF – výdaje na odvod  
 vratitelného přeplatku z místního poplatku za VHP z roku 2011 
2e) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 61/2012: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 45 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru finančního o 45 tis. Kč 
na odvod vratitelného přeplatku z místního poplatku za výherní hrací přístroje. 
 
 
Usn. ZM č. 104/12  Rozpočtové opatření č. 63/2012 – OMS – výdaje na odstranění  
 škod v MŠ Masarykova z pojistné události 
2f) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 63/2012: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 19.350,00 Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy  
ve výši 19.350,00 Kč na odstranění škod v MŠ Masarykova z pojistné události. 
 
 
Usn. ZM č. 105/12  Rozpočtové opatření č. 65/2012 – OI – přesun finančních  
 prostředků na koupaliště, Manětín, veřejné WC na Starém  
 náměstí a Palác princů 
2g) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 65/2012.  
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 1.840 tis. Kč na 
cyklostezku Ostrov – Jáchymov – 2. etapa – prostředky EU,  
snižují se výdaje o 111 tis. Kč na cyklostezku Ostrov – Jáchymov – 2. etapa – prostředky CZ, 
snižují se výdaje o 230 tis. Kč na cyklostezku Ostrov – Jáchymov – 2. etapa – prostředky 
města,  
snižují se výdaje o 30 tis. Kč na Historický Ostrov II – zabezpečení knihovního fondu – 
využití Paláce princů na Městskou knihovnu – mimo dotaci, 
snižují se výdaje o 60 tis. Kč na přebudování zámku na MÚ, 
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zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012  u odboru investic o 1.140 tis. Kč na 
revitalizaci městského koupaliště na sportovně rekreační areál, 
zvyšují se výdaje o 341 tis. Kč na opravy na koupališti, 
zvyšují se výdaje o 300 tis. Kč na vybudování veřejného WC na Starém náměstí, 
zvyšují se výdaje o 400 tis. Kč na vybudování 6-ti chatek v letním táboře v Manětíně,  
a zvyšují se výdaje o 90 tis. Kč Historický Ostrov II – realizace – využití Paláce princů na 
Městskou knihovnu – mimo dotaci. 
 
Usn. ZM č. 106/12  Odpověď na Petici reagující na kácení stromů v Lipové ulici  
 a nevhodný způsob provedení ořezů stromů v rámci údržby  
 městské zeleně  
3. ZM schvaluje odpověď na Petici reagující na kácení stromů v Lipové ulici a nevhodný 
způsob provedení ořezů stromů v rámci údržby městské zeleně.  
 
 
Usn. ZM č. 107/12  Odpověď na Petici za zkrácení veřejné zeleně u obchodního  
 domu na náměstí Míru v Ostrově 
4. ZM schvaluje odpověď na Petici za zkrácení veřejné zeleně u obchodního domu na náměstí 
Míru v Ostrově.  
 
 
Usn. ZM č. 108/12  Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 (OZV č. 3/2012),  
 o stanovení části společného školského obvodu základní školy 
5. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 3/2012 (OZV č. 3/2012),  
o stanovení společného školského obvodu základní školy. 
 
 
Usn. ZM č. 109/12  Strategický plán rozvoje města Ostrova - plnění a aktualizace  
 (2. čtení)  
6. ZM schvaluje vyhodnocení plnění projektů Strategického plánu rozvoje města Ostrova  
k 31.12.2011 dle předloženého návrhu a souhlasí s předloženou aktualizací Strategického 
plánu rozvoje města Ostrova dle předloženého návrhu pro roky 2012 a následující. 
 
 
Usn. ZM č. 110/12  Návrh na schválení  pořízení změny Regulačního plánu části  
 města Ostrov, Jáchymovská ul. - vlečka z podnětu fyzických  
 osob  
7. ZM nesouhlasí se zahájením pořízení změny Regulačního plánu části města Ostrov,  
Jáchymovská ul. – vlečka, týkající se podlažnosti rodinných domů v ul. Zahradní, Ostrov. 
 
 
Usn. ZM č. 111/12  Projekt „Od zámku k zámku" – Schwarzenberg a Ostrov na  
 Stříbrné stezce - schválení podání žádosti o dotaci  
8. ZM schvaluje účast města Ostrov v projektu „Od zámku k zámku“ – Schwarzenberg  
a Ostrov na Stříbrné stezce, který je připravován v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu 
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. 
 
Usn. ZM č. 112/12 
8. ZM schvaluje projekt „Od zámku k zámku“ – Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce 
s předpokládanou výší výdajů € 412.630,-- pro Město Ostrov ve smyslu předloženého návrhu. 
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Usn. ZM č. 113/12 
8. ZM schvaluje, že Leadpartnerem projektu „Od zámku k zámku“ – Schwarzenberg a Ostrov 
na Stříbrné stezce, který je připravován v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu 
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013, 
bude německé město Schwarzenberg. 
 
 
Usn. ZM č. 114/12 
8. ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Leadpartnerem městem Schwarzenberg  
a projektovým partnerem městem Ostrov v projektu „Od zámku k zámku“ – Schwarzenberg  
a Ostrov na Stříbrné stezce. 
 
Usn. ZM č. 115/12 
8. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Od zámku k zámku“ – Schwarzenberg  
a Ostrov na Stříbrné stezce do operačního programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční 
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. 
 
 
Usn. ZM č. 116/12 
8. ZM schvaluje zajištění financování projektu „Od zámku k zámku“ – Schwarzenberg  
a Ostrov na Stříbrné stezce, který v celkové výši předpokládaných nákladů nepřesáhne pro 
město Ostrov € 412.630,--. Výše spolufinancování vlastního podílu města Ostrov bude 10 %  
z celkových způsobilých nákladů projektu, což činí € 41.263,--. ZM schvaluje zajištění 
financování všech nezpůsobilých nákladů tohoto projektu nutných k jeho úspěšné realizaci. 
 
 
Usn. ZM č. 117/12 
8. ZM schvaluje zařazení realizace projektu „Od zámku k zámku“ – Schwarzenberg a Ostrov 
na Stříbrné stezce do rozpočtu města Ostrov na roky 2013 a 2014.  
 
 
Usn. ZM č. 118/12 
8. ZM schvaluje předfinancování celkových způsobilých nákladů projektu „Od zámku 
k zámku“ – Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce v rozpočtu města Ostrov ve dvou po 
sobě následujících kalendářních čtvrtletích, ve kterých budou nejvyšší výdaje projektu, 
konkrétně ve IV. čtvrtletí r. 2013 a I. čtvrtletí roku 2014 ve výši, která by neměla překročit 
částku € 218.580,--. 
 
 
Usn. ZM č. 119/12 
8. ZM schvaluje finanční a věcnou udržitelnost výstupů projektu „Od zámku k zámku“ – 
Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce pro dobu 5 let od ukončení projektu. 
 
 
Usn. ZM č. 120/12 
8. ZM pověřuje starostu města podpisem všech potřebných souvisejících dokumentů 
nezbytných pro podání žádosti o dotaci na projekt „Od zámku k zámku“ –  Schwarzenberg  
a Ostrov na Stříbrné stezce do programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi 
Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. 
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Prodeje  
Usn. ZM č. 121/12  Směna části p. p. č. 169 za části p. p. č. 167 a 168 vše v k. ú.  
 Ostrov nad Ohří 
9a) ZM ruší Usn. ZM č. 220/09 ze dne 26. 1. 2009. 
 
Usn. ZM č. 122/12 
9a) ZM schvaluje  směnu části  p. p. č. 169, oddělenou GP jako p. p. č. 169/1 o výměře 614 
m2 z majetku Města Ostrov, za části p. p. č. 167, oddělené GP jako p. p. č. 167/2 o výměře 
184 m2 a p. p. č. 167/3 o výměře 278 m2 a části p. p. č. 168 oddělené GP jako p. p. č. 168/2  
o výměře 90 m2 a p. p. č. 168/3 o výměře 19 m2 z majetku paní Jany Sedláčkové, vše v k.ú. 
Ostrov nad Ohří, bez vzájemného vyrovnání cen pozemků zjištěných znaleckým posudkem. 
Náklady spojené se směnou, vypracování geometrických plánů a znaleckých posudků, jakož  
i daň z převodu nemovitostí uhradí Město Ostrov. 
 
 
Usn. ZM č. 123/12  Převod p. p. č. 896/31, 896/32, 896/33, 896/35, 896/37 a 896/38  
 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří a stavebních objektů vybudovaných  
 v rámci výstavby hypermarketu TESCO Ostrov do vlastnictví  
 Města Ostrov 
9b) ZM schvaluje převod p. p. č. 896/31, 896/32, 896/33, 896/35, 896/37 a 896/38 o celkové 
výměře 1.140 m2 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, z majetku společnosti EDEN Development,  
a. s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, IČ: 251 27 306, do vlastnictví 
Města Ostrov, se sídlem Ostrov, Klínovecká 1204, PSČ 363 01, IČ: 002 54 843 za sjednanou 
kupní cenu ve výši 1,- Kč. Náklady spojené s převodem a vypracováním znaleckého posudku, 
včetně daně z převodu nemovitostí, nákladů na vypracováním kupní smlouvy a kolku návrhu 
na vklad do katastru nemovitostí uhradí strana kupující.  
 
Usn. ZM č. 124/12 
9b) ZM schvaluje převod stavebních objektů a to okružní křižovatky včetně veřejného 
osvětlení pro okružní křižovatku, dopravního značení a přeložky osvětlení, komunikace, 
přístupových chodníků s přeložkou cyklostezky, terénních a sadových úprav vybudovaných 
v rámci výstavby hypermarketu TESCO Ostrov v k. ú. Ostrov nad Ohří, z majetku společnosti 
Tesco Stores a. s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, IČ: 453 08 314, do 
vlastnictví Města Ostrov, se sídlem Ostrov, Klínovecká 1204, PSČ 363 01, IČ: 002 54 843 za 
sjednanou kupní cenu ve výši 1,- Kč. Náklady spojené s převodem a vypracováním kupní 
smlouvy uhradí strana kupující. 
 
Usn. ZM č. 125/12  Bezúplatný převod pozemků ŘSD ČR pod silnicí I/13 v k. ú.  
 Ostrov nad Ohří 
9c) ZM schvaluje bezúplatný převod p. p. č.  1132/15, 1717/3,  2631/12,  2894/5,  2894/6, 
2894/7, 2894/24, 2894/25, 2894/26, 2894/27, 2894/30, 2894/31, 2894/41, 2897/40, 2897/48, 
2897/50 a 2897/53 v k. ú. Ostrov nad Ohří o celkové výměře 11.473 m2 z vlastnictví ČR 
s příslušností hospodaření, které má Ředitelství silnic a dálnic ČR, do vlastnictví Města 
Ostrov.  
 
Usn. ZM č. 126/12                       Nákup části p. p. č. 70/2 o výměře 155 m2 v k. ú. Hluboký 
9d) ZM schvaluje převod části p. p. č. 70/2, oddělené GP jako p. p. č. 70/6 o výměře 155 m2  
v k. ú. Hluboký, z majetku pí. Jitky Douchové, bytem Hluboký 15, 363 01 Ostrov, do majetku 
Města Ostrov, za cenu zjištěnou dle znaleckého posudku. Náklady spojené s převodem, 
včetně daně z převodu nemovitostí a kolku návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí 
Město Ostrov. 
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Usn. ZM č. 127/12                                           Bezúplatný převod komunikace v k. ú. Hluboký 
9e) ZM schvaluje bezúplatný převod stavby komunikace na části p. p. č. 54/1, pozemcích  
p. č. 70/3, p. č. 201/21, dále pozemků pod komunikací p. č. 70/4 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) o výměře 374 m2 a p. č. 201/34 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 
1.306 m2, oddělených GP č. 138-170/2011 z původních pozemků p. č. 70/3 a 201/21, vše  
v k. ú. Hluboký, včetně dopravního značení a dešťové kanalizace, z majetku investorů stavby 
komunikace do majetku Města Ostrov. 
 
 
 

Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu 
10. – bez usnesení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan                                                                                      Milan Matějka                      
starosta města                                                                                       místostarosta města 
 


