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Město Ostrov 
Usnesení 

ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 
      konaného v řádném termínu ve středu 18. dubna 2012 od 15.00 hod. 

                                     ve velkém sále Domu kultury Ostrov  
 
 
Program: 

1. Kontrola plnění usnesení ZM  
2. Závěrečný účet města za rok 2011 a použití prostředků fondů města 
3. Rozpočtová opatření 
4. Program finanční podpory města na opravy a modernizaci bytových domů 
5. Smlouva o půjčce Městu Jáchymov 
6. Občan města 2011 
7. Žádosti o příspěvky z rozpočtu města na podporu kulturních a sportovních aktivit 
8. Návrh na čestné pojmenování 
9. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu 
10. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 (OZV č. 1/2012), kterou se ruší obecně 

závazné vyhlášky 
11. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 (OZV č. 2/2012), kterou se nařizuje 

provedení speciální ochranné deratizace 
12. Zpráva o činnosti MP za rok 2011 
13. Přiznání finančního podílu města na obnovu objektu kostela sv. Michaela žadatele 
Římskokatolická farnost Ostrov v rámci Programu regenerace MPZ Ostrov v roce 
2012 

14. Prodeje 
a) Změna kupujícího části p. p. č. 363 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 
b) Nákup p. p. č. 23/1 24/1, 237/3, 238/2, 945/3 a st. p. č. 11 vše v k. ú. Mořičov 
c) Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 12. 12. 2007 se společností G-MAR PLUS  
s. r. o. 
d) Změna usnesení ZM na prodej p. p. č. 189 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
e) Plánovací smlouva na zajištění výstavby energetického vedení pro Průmyslovou 
zónu Ostrov 
f) Prodej části pozemku p. p. č. 2089/6 a pozemku p. p. č. 2907 vše v k. ú. Ostrov nad 
Ohří 
g) Prodej části pozemků p. p. č. 2739/3, p. p. č. 2753/1, p. p. č. 249/1 a p. p. č. 2582/16 
vše v k. ú. Ostrov nad Ohří manželům Fajkošovým 

15. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu 
a) Informace o jednání valné hromady Ostrovské teplárenské a. s.  

 
 
Usn. ZM č. 31/12                                                                           Kontrola plnění usnesení ZM  
1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje ze sledování usnesení  
z roku 2003 pod č. 11/03, z roku 2011 pod č. 132/11, 175/11, 199/11 a 200/11, z roku 2012 
pod č. 4/12 až 7/12, 9/12 až 13/12 a 22/12. 
 
Usn. ZM č. 32/12 
1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM – prodeje nemovitostí a vyřazuje  
ze sledování usnesení z roku 2010 pod č. 210/10 a 247/10, z roku 2011 pod č. 15/11, 98/11, 
100/11, 188/11, 235/11, z roku 2012 pod č. 3/12, 14/12 až 16/12, 19/12 a 20/12. 
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Usn. ZM č. 33/12             Závěrečný účet města za rok 2011 a použití prostředků fondů města 
2. ZM schvaluje závěrečný účet města za rok 2011 v předloženém znění. Celkové příjmy 
města včetně financování činily 486.276 tis. Kč a celkové výdaje města včetně financování 
činily 443.444 tis. Kč. Hospodaření města za rok 2011 skončilo se saldem příjmů a výdajů  
v celkové výši  42.832  tis. Kč. 
 

Usn. ZM č. 34/12 
2. ZM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2011 včetně 
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Ostrov za rok 2011 
bez výhrad. 
 
Usn. ZM č. 35/12 
2. ZM schvaluje  převedení  přebytku  hospodaření ve výši 42.832 tis. Kč za  rok  2011 
v tomto členění:  

- do Fondu sociálního převést 388 tis. Kč,   
- do Fondu rezerv a rozvoje města převést 42.444 tis. Kč a tyto prostředky ponechat na 

pokrytí převodů z roku 2011 a nezbytných a nepředvídaných běžných a kapitálových 
výdajů v roce 2012 

 
 

Rozpočtová opatření 
Usn. ZM č. 36/12  Rozpočtové opatření č. 12/2012 – OSVZ – vrácení  
 nevyčerpaných státních dotací na dávky sociální péče za rok  
 2011 do státního rozpočtu – ÚZ 13235 a ÚZ 13306 
3a) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2012: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 644.685,00 Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje, zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 390.285,00 Kč, které 
budou jako nevyčerpaná část účelové státní dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky 
pro těžce zdravotně postižené v roce 2011 ÚZ 13306 vráceny do státního rozpočtu v roce 
2012 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 254.400,00 Kč, které budou 
jako nevyčerpaná část účelové státní dotace na příspěvek na péči v roce 2011 ÚZ 13235 
vráceny do státního rozpočtu v roce 2012. 
 
 
Usn. ZM č. 37/12  Rozpočtové opatření č. 13/2012 – OMS – zařazení výdajů na  
 realizaci stavby oprava mostu přes Bystřici v ulici Hroznětínská 
3b) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2012: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 1.100 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje u odboru majetkové správy do rozpočtu města pro rok 2012 ve 
výši 1.100 tis. Kč na realizaci stavby oprava mostu přes Bystřici v ulici Hroznětínská. 
 
 
Usn. ZM č. 38/12  Rozpočtové opatření č. 14/2012 – OI – navýšení výdajů na  
 nákupy ostatních služeb souvisejících s přípravou projektů  
3c) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2012: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 100 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 100 tis. Kč na 
nákupy ostatních služeb souvisejících s přípravou projektů. 
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Usn. ZM č. 39/12  Rozpočtové opatření č. 15/2012 – OMS – převedení  
 nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 na výdaje  
 odpadového hospodářství  
3d) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2012: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 1.887.705,00 Kč převodem z Fondu rezerv 
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy  
o 420.000,00 Kč na svoz komunálního odpadu, zvyšují se výdaje o 405.764,00 Kč na provoz 
sběrného dvora, zvyšují se výdaje o 3.100,00 Kč na mandátní odměnu, zvyšují se výdaje  
o 360.000,00 Kč na jarní svoz odpadu a zvyšují se výdaje o 698.841,00 Kč na svoz 
separovaného odpadu.  
 
Usn. ZM č. 40/12  Rozpočtové opatření č. 16/2012 – OMS – převedení  
 nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 na zateplení  
 fasády čp. 175 Jáchymovská ulice  
3e) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2012: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 800 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 800 
tis. Kč na zateplení fasády čp. 175 Jáchymovská ulice.  
 
Usn. ZM č. 41/12  Rozpočtové opatření č. 17/2012 – OMS – zařazení výdajů na  
 přeplatek nájmu společnosti Karlovarské minerální vody 
3f) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2012: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 207 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 207 
tis. Kč na vrácení přeplatku nájmu z minulých let společnosti Karlovarské minerální vody. 
 
Usn. ZM č. 42/12  Rozpočtové opatření č. 18/2012 – ODS – zařazení výdajů na  
 odvod finančních prostředků Státnímu fondu životního prostředí  
 za likvidaci autovraků z roku 2011 
3g) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2012: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 3 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru dopravně správního 
ve výši 3 tis. Kč na odvod finančních prostředků Státnímu fondu životního prostředí za 
likvidaci autovraků z roku 2011. 
 
Usn. ZM č. 43/12  Rozpočtové opatření č. 19/2012 – OF – zařazení výdajů na  
 odvod vratitelného přeplatku z místního poplatku za VHP  
 z roku 2011 
3h) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2012: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 30 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru finančního ve výši 30 
tis. Kč na odvod vratitelného přeplatku z místního poplatku za výherní hrací přístroje. 
 
Usn. ZM č. 44/12  Rozpočtové opatření č. 20/2012 – OMS – přesun finančních  
 prostředků na projekt Vybudování a uplatnění na trhu  
 Sasko-České Silberstrasse (Stříbrná cesta) 
3i) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2012: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 342 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy ve 
výši 342 tis. Kč na vybudování a uplatnění na trhu Sasko-Česká Silberstrasse – označníky.  
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Usn. ZM č. 45/12  Rozpočtové opatření č. 21/2012 – OI – přesun finančních  
 prostředků na revitalizaci vnitrobloku v Brigádnické ulici 
3j) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2012: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 356 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 356 tis. Kč na 
revitalizaci vnitrobloku v Brigádnické ulici.  
 
Usn. ZM č. 46/12  Rozpočtové opatření č. 22/2012 – OI – přesun finančních  
 prostředků na Manětín 2. etapa 
3k) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2012: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 44 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 44 tis. Kč na 
rekonstrukci letního tábora v Manětíně.  
 
Usn. ZM č. 47/12  Rozpočtové opatření č. 23/2012 – ORÚP –  převedení  
 nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 
3l) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2012, které obsahuje několik rozpočtových změn.  
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 3.038 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje,  
- zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru rozvoje a územního plánování 
ve výši 25 tis. Kč na nově pořizované změny územního plánu města, 
- zařazují se výdaje u odboru rozvoje a územního plánování ve výši 43 tis. Kč na nově 
pořizované změny regulačního plánu,  
- zařazují se výdaje u odboru rozvoje a územního plánování ve výši 279 tis. Kč na úpravu 
územního plánu dle nového stavebního zákona, 
- zvyšují se výdaje u odboru rozvoje a územního plánování o 186 tis. Kč na nákupy ostatních 
služeb souvisejících s přípravou žádostí o dotace a přípravou rozvojových projektů, 
- zvyšují se výdaje u odboru rozvoje a územního plánování o 310 tis. Kč na studie 
rozvojových ploch, 
- zvyšují se výdaje u odboru rozvoje a územního plánování o 1.185 tis. Kč na přípravu 
projektů regenerace městského prostoru, 
- zařazují se výdaje u odboru majetkové správy ve výši 50 tis. Kč na projektové dokumentace 
k opravám v MŠ, 
- zvyšují se výdaje u odboru majetkové správy o 65 tis. Kč na projektové dokumentace 
k opravám v ZŠ, 
- zařazují se výdaje u odboru rozvoje a územního plánování ve výši  415 tis. Kč na projekty 
revitalizace zámeckého areálu a využití zámeckých budov, 
- zařazují se výdaje u odboru rozvoje a územního plánování ve výši 20 tis. Kč na stavebně 
technickou studii Ostrovské Rondo a zvyšují se výdaje u odboru rozvoje a územního 
plánování o 460 tis. Kč na architektonické a urbanistické studie, projekty EU, studie 
proveditelnosti a vlivu na ŽP. 
 
Usn. ZM č. 48/12  Rozpočtové opatření č. 24/2012 – OI –  převedení  
 nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 
3m) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2012, které obsahuje několik rozpočtových 
změn.  
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 10.873 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje,  
- zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic ve výši 409 tis. Kč na 
cyklistickou stezku Ostrovské rondo 1. etapa – součást projektu Silberstrasse – prostředky 
EU, 
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- zařazují se výdaje ve výši 29 tis. Kč na cyklistickou stezku Ostrovské rondo 1. etapa – 
součást projektu Silberstrasse – prostředky CZ, 
- zařazují se výdaje ve výši 57 tis. Kč na cyklistickou stezku Ostrovské rondo 1. etapa – 
součást projektu Silberstrasse – prostředky města, 
- zvyšují se výdaje  o 735 tis. Kč na obnovu kulturních památek v MPZ – sv. Jakub, 
- zařazují se výdaje ve výši 504 tis. Kč na rekonstrukci a modernizaci objektu domu kultury – 
prostředky mimo dotaci, 
- zvyšují se výdaje o 726 tis. Kč na rekonstrukci a modernizaci objektu domu kultury – 
prostředky města 21,37 %, 
- zvyšují se výdaje o 3.203 tis. Kč na rekonstrukci a modernizaci objektu domu kultury – 
prostředky města 78,63 %, 
- zvyšují se výdaje o 4.910 tis. Kč na revitalizaci městského koupaliště na sportovně rekreační 
areál, 
- zařazují se výdaje ve výši  50 tis. Kč na projekt Historický Ostrov II – využití Paláce princů 
na Městskou knihovnu, mimo dotaci a zařazují se výdaje ve výši 250 tis. Kč na projekt 
Historický Ostrov II – zabezpečení knihovního fondu – využití Paláce princů na Městskou 
knihovnu, mimo dotaci. 
 
Usn. ZM č. 49/12  Rozpočtové opatření č. 25/2012 – OKSVS - převedení  
 nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 ze sociálního  
 fondu 
3n) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2012: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 201 tis. Kč převodem z Fondu 
sociálního a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru kancelář starosty  
a vnitřní správy o 201 tis. Kč na výdaje ze sociálního fondu.  
 
Usn. ZM č. 50/12  Rozpočtové opatření č. 26/2012 – OMS – převedení  
 nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 ze sociálního  
 fondu na opravu rekreační chaty Merenus 
3o) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2012: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 172 tis. Kč převodem z Fondu 
sociálního a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy  
o 172 tis. Kč na opravy a udržování rekreačního zařízení Merenus.  
 
Usn. ZM č. 51/12  Rozpočtové opatření č. 27a/2012 – OI –  zařazení investičních  
 akcí do výdajů rozpočtu 2012 
3p) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 27a/2012, ve kterém se zvyšují se příjmy v rozpočtu 
města pro rok 2012 o 500 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje. Zařazují se výdaje 
do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic ve výši 500 tis. Kč na revitalizaci areálu 
bývalých kasáren Ostrov 1. etapa, 
 
Usn. ZM č. 52/12  Rozpočtové opatření č. 27b/2012 – OI –  zařazení investičních  
 akcí do výdajů rozpočtu 2012 
3p) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 27b/2012, ve kterém se zvyšují se příjmy v rozpočtu 
města pro rok 2012 o 800 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje. Zařazují se výdaje ve 
výši 800 tis. Kč na cyklistickou stezku Ostrovské rondo 2. etapa. 
 
Usn. ZM č. 53/12  Rozpočtové opatření č. 27c/2012 – OI –  zařazení investičních  
 akcí do výdajů rozpočtu 2012 
3p) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 27c/2012, ve kterém se zvyšují se příjmy v rozpočtu 
města pro rok 2012 o 100 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje. Zvyšují se výdaje o 100 
tis. Kč na vybudování chodníku (u bývalého Alberta). 
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Usn. ZM č. 54/12  Rozpočtové opatření č. 27d/2012 – OI –  zařazení investičních  
 akcí do výdajů rozpočtu 2012 
3p) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 27d/2012, ve kterém se zvyšují se příjmy v rozpočtu 
města pro rok 2012 o 900 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje. Zvyšují se výdaje  o 
900 tis. Kč na zastávky městské hromadné dopravy. 
 
Usn. ZM č. 55/12  Rozpočtové opatření č. 27e/2012 – OI –  zařazení investičních  
 akcí do výdajů rozpočtu 2012 
3p) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 27e/2012, ve kterém se zvyšují se příjmy v rozpočtu 
města pro rok 2012 o 427 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje. Zvyšují se výdaje o 427 
tis. Kč na rekonstrukci a modernizaci objektu domu kultury – prostředky města 21,37 %. 
 
Usn. ZM č. 56/12  Rozpočtové opatření č. 27f/2012 – OI –  zařazení investičních  
 akcí do výdajů rozpočtu 2012 
3p) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 27f/2012, ve kterém se zvyšují se příjmy v rozpočtu 
města pro rok 2012 o 1.573 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje. Zvyšují se výdaje  
o 1.573 tis. Kč na rekonstrukci a modernizaci objektu domu kultury – prostředky města  
78,63 %. 
 
Usn. ZM č. 57/12  Rozpočtové opatření č. 27g/2012 – OI –  zařazení investičních  
 akcí do výdajů rozpočtu 2012 
3p) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 27g/2012, ve kterém se zvyšují se příjmy v rozpočtu 
města pro rok 2012 o 5.000 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje. Zařazují se výdaje ve 
výši 5.000 tis. Kč na vybudování 6 chatek v Manětíně – 2. etapa. 
 
Usn. ZM č. 58/12  Rozpočtové opatření č. 27h/2012 – OI –  zařazení investičních  
 akcí do výdajů rozpočtu 2012 
3p) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 27h/2012, ve kterém se zvyšují se příjmy v rozpočtu 
města pro rok 2012 o 400 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje. Zvyšují se výdaje o 400 
tis. Kč na výstavbu veřejných WC na Starém náměstí. 
 
Usn. ZM č. 59/12  Rozpočtové opatření č. 27i/2012 – OI –  zařazení investičních  
 akcí do výdajů rozpočtu 2012 
3p) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 27i/2012, ve kterém se zvyšují se příjmy v rozpočtu 
města pro rok 2012 o 300 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje. Zařazují se výdaje ve 
výši 300 tis. Kč na přípravu projektů Regenerace městského prostoru. 
 
 
Usn. ZM č. 60/12  Rozpočtové opatření č. 27j/2012 – OI –  zařazení investičních  
 akcí do výdajů rozpočtu 2012 
3p) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 27j/2012, ve kterém se zvyšují se příjmy v rozpočtu 
města pro rok 2012 o 2.000 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje. Zařazují se výdaje ve 
výši 2.000 tis. Kč na zateplení a výměnu výplní otvorů – západ v ZŠ Masarykova. 
 
 
Usn. ZM č. 61/12  Rozpočtové opatření č. 27k/2012 – OI –  zařazení investičních  
 akcí do výdajů rozpočtu 2012 
3p) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 27k/2012, ve kterém se zvyšují se příjmy v rozpočtu 
města pro rok 2012 o 5.000 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje. Zvyšují se výdaje  
o 5.000 tis. Kč na vybudování parkoviště v ulici U Nemocnice. 
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Usn. ZM č. 62/12  Rozpočtové opatření č. 27l/2012 – OI –  zařazení investičních  
 akcí do výdajů rozpočtu 2012 
3p) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 27l/2012, ve kterém se zvyšují se příjmy v rozpočtu 
města pro rok 2012 o 500 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje. Zařazují se výdaje ve 
výši 500 tis. Kč na rekonstrukci objektu čp. 1036 Lidická ulice. 
 
Usn. ZM č. 63/12  Rozpočtové opatření č. 27m/2012 – OI –  zařazení investičních  
 akcí do výdajů rozpočtu 2012 
3p) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 27m/2012, ve kterém se zvyšují se příjmy v rozpočtu 
města pro rok 2012 o 4.000 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje.  Zařazují se výdaje ve 
výši 4.000 tis. Kč na rozšíření kapacity domova pro seniory v objektu čp. 1202 U Nemocnice. 
 
Usn. ZM č. 64/12  Rozpočtové opatření č. 28/2012 – OI –  zařazení příjmů  
 a navýšení výdajů na vybudování chodníku 
3q) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2012.  
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic ve výši 50 tis. Kč 
z přijatého daru na pořízení dlouhodobého majetku a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro 
rok 2012 u odboru investic o 50 tis. Kč  na vybudování chodníku (u bývalého Alberta). 
 
Usn. ZM č. 65/12  Rozpočtové opatření č. 31/2012 – OKSVS – MŠ Masarykova –  
 nařízený odvod z investičního fondu do FRR 
3r) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 165.552,00 Kč z nařízeného odvodu 
z investičního fondu MŠ Masarykova Ostrov a snížení financování – třída 8. převodem ze 
základního běžného účtu na účet Fondu rezerv a rozvoje ve výši 165.552,00 Kč. 
 
Usn. ZM č. 66/12  Rozpočtové opatření č. 36/2012 – OKSVS –  MDDM Ostrov –  
 výdaje na oprávku víceúčelového traktoru  
3t) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2012.  
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 150 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 o 150 tis. Kč na první oprávku 
investice – víceúčelového traktoru  pro MDDM Ostrov.  
 
Usn. ZM č. 67/12  Rozpočtové opatření č. 37/2012 – OKSVS –  MŠ Palackého  
 Ostrov – výdaje na odpisy  
3u) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2012.  
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2012 o 89.445,00 Kč z Fondu rezerv a rozvoje  
a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 o 89.445,00 Kč na odpisy Mateřské škole 
Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary.  
 
Usn. ZM č. 68/12  Rozpočtové opatření č. 38/2012 – OF – zařazení výdajů na  
 vrácení platby realitní kanceláři REBA Ostrov z roku 2011 
3v) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 38/2012: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 o 3.390,00 Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru finančního ve výši 
3.390,00 Kč na vrácení platby nájmu realitní kanceláři REBA Ostrov z roku 2011. 
 
Usn. ZM č. 69/12  Rozpočtové opatření č. 40/2012 – MP –  zařazení příjmů na  
 zákonné pojištění vozidel 
3w) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 40/2012: 
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Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 u městské policie ve výši 4.872,00 Kč 
z vrácení poměrné částky ze zákonného pojištění vozidel  a zvýšení výdajů v rozpočtu města 
pro rok 2012 u městské policie o 4.872,00 Kč na zákonné pojištění vozidel. 
 
Usn. ZM č. 70/12  Rozpočtové opatření č. 42/2012 – OMS – MŠ Masarykova  
 - zařazení příjmů z pojistné události na výdaje pro MŠ  
 Masarykova na provoz a příspěvek pro Apoštolskou církev 
3x) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 42/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy ve výši 50 tis.  
Kč z přijaté pojistné události, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru 
kanceláře starosty a vnitřní správy o 24.301,00 Kč na příspěvek na provoz pro Mateřskou 
školu Masarykova, zařazení výdajů u odboru majetkové správy ve výši 6.349,00 Kč na 
příspěvek pro Apoštolskou církev bez hranic Chomutov a snížení financování – třída 8. 
převodem ze základního běžného účtu na účet Fond rezerv a rozvoje ve výši 19.350,00 Kč.  
 
Usn. ZM č. 71/12  Rozpočtové opatření č. 43/2012 – OI – přesun finančních  
 prostředků na opravu a údržbu koupaliště 
3y) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 43/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 148 tis. Kč na řádku 
revitalizace městského koupaliště na sportovně rekreační areál a zvyšují se výdaje v rozpočtu 
města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o výši 148 tis. Kč na opravu a údržbu 
koupaliště.  
 
Usn. ZM č. 72/12  Rozpočtové opatření č. 44/2012 – OI – přesun finančních  
 prostředků na veřejné WC na Starém náměstí 
3z) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 44/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru finančního o 730 tis. Kč na řádku 
investiční půjčka městu Jáchymov na cyklostezku Ostrov - Jáchymov a zvyšují se výdaje  
v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o výši 730 tis. Kč na veřejné WC na Starém 
náměstí.  
 
 
Usn. ZM č. 73/12  Program finanční podpory města na opravy a modernizaci  
 bytových domů 
4. ZM bere na vědomí ukončení „Programu finanční podpory města na opravy a modernizaci 
bytových domů ve správním území města Ostrov“ v souvislosti s doplacením úvěru ve výši 
15 mil. Kč Státnímu fondu rozvoje bydlení ČR v roce 2012 Městem Ostrov. 
 
Usn. ZM č. 74/12  
4. ZM schvaluje poskytování finančního příspěvku na pořízení projektové dokumentace pro 
realizaci oprav bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2012 dle podmínek uvedených  
v příloze předloženého návrhu. 
 
 
Usn. ZM č. 75/12                                                                 Smlouva o půjčce Městu Jáchymov 
5. ZM schvaluje poskytnutí investiční půjčky z finančních prostředků města ve výši       
2.000.000,- Kč Městu Jáchymov na vybudování části cyklistické stezky Ostrov –Jáchymov, 
kterou bude zajišťovat Město Jáchymov. Tyto finanční prostředky budou poskytovány 
postupně na základě předložených daňových dokladů od zhotovitele o provedení části 
cyklistické stezky, nejpozději do 31.12.2012. Půjčka bude splácena postupně jednak 
z prostředků dotace na akci Cyklistická stezka Ostrov –Jáchymov a jednak z prostředků Města 
Jáchymov, nejpozději do 31.12.2013. Půjčka bude poskytnuta jako bezúročná.  
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Usn. ZM č. 76/12                                                                                            Občan města 2011 
6. ZM uděluje ocenění Občan města roku 2011 panu Jiřímu Cipriánovi.  
 
 
Usn. ZM č. 77/12  Žádosti o příspěvky z rozpočtu města na podporu kulturních  
 a sportovních aktivit 
7. ZM schvaluje poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na podporu kulturních  
a sportovních aktivit těmto žadatelům:  
Organizace působící v oblasti sportu 
Hokejový klub Čerti Ostrov                                  55.000 Kč 
Jan Daniel Hanuš                                            0 Kč 
Karolína Vysocká                                     5.000 Kč 
Sportovní klub Borek Ostrov                                           129.000 Kč 
Sportovní krasobruslařský klub Karlovy Vary                               68.000 Kč 
Tělovýchovná jednota Městského domu dětí a mládeže Ostrov                                195.000 Kč 
Tělovýchovná jednota Ostrov                                          178.000 Kč 
Fotbalový klub Ostrov                                315.000 Kč 
Celkem                                            945.000 Kč 
 
Organizace působící v oblasti kultury, zdravotnictví a sociálních služeb 
Občanské sdružení Zájmová skupina důchodců Ostrov                    45.000 Kč 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR                    35.000 Kč 
Stáj Prima Horseland                                              30.000 Kč 
Územní organizace Svazu diabetiků ČR Ostrov                               35.000 Kč 
Celkem                                             145.000 Kč 
 
 
Usn. ZM č. 78/12                                                                          Návrh na čestné pojmenování 
8. ZM schvaluje pojmenování oranžerie Městské knihovny Ostrov, příspěvková organizace na 
„Oranžerii Václava Havla“. 
 
 
Usn. ZM č. 79/12                                         Dohoda o vytvoření společného školského obvodu 
9. ZM schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Krásný Les.  
 
Usn. ZM č. 80/12    
9. ZM schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Stráž nad Ohří.  
 
Usn. ZM č. 81/12    
9. ZM schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Velichov.  
 
 
Usn. ZM č. 82/12  Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 (OZV č. 1/2012),  
 kterou se ruší obecně závazné vyhlášky 
10. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012.  
 
 
Usn. ZM č. 83/12  Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 (OZV č. 2/2012),  
 kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace 
11. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 2/2012, kterou se nařizuje 
provedení speciální ochranné deratizace. 
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Usn. ZM č. 84/12                                                                   Zpráva o činnosti MP za rok 2011 
12. ZM schvaluje zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2011.  
  
 
Usn. ZM č. 85/12  Přiznání finančního podílu města na obnovu objektu kostela  
 sv. Michaela žadatele Římskokatolická farnost Ostrov v rámci  
 Programu regenerace MPZ Ostrov v roce 2012 
13. ZM schvaluje poskytnutí příspěvku z  rozpočtu města žadateli Římskokatolická farnost 
Ostrov na akci Obnova objektu kostela sv. Michaela na Malém náměstí v Ostrově  
ve výši 60.000,- Kč v rámci Programu regenerace MPZ Ostrov. 
 
Usn. ZM č. 86/12  
13. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku na akci Obnova 
objektu kostela sv. Michaela na Malém náměstí v Ostrově. 
 
 

Prodeje 
Usn. ZM č. 87/12                  Změna kupujícího části p. p. č. 363 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 
14a) ZM ruší své Usn. ZM č. 79/10 ze dne 25. 3. 2010.   
 
Usn. ZM č. 88/12 
14a) ZM schvaluje prodej části p. p. č. 363 oddělené jako p. p. č. 363/2 o výměře 15 m2 v k. ú. 
Dolní Žďár u Ostrova, Ing. Evě Večeřové, bytem Horská 892/5, 363 01 Ostrov, za cenu 
obvyklou, určenou znaleckým posudkem ve výši 900,- Kč plus veškeré náklady spojené  
s prodejem.  
 
Usn. ZM č. 89/12      Nákup p. p. č. 23/1 24/1, 237/3, 238/2, 945/3 a st. p. č. 11 vše  
 v k. ú. Mořičov 
14b) ZM neschvaluje uplatnění předkupního práva dle § 101 zákona 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pro Město Ostrov  
a neschvaluje převod p. p. č. 238/2  o výměře 3.718 m2 a dále neschvaluje převod p. p. č. 23/1 
o výměře 619 m2, p. p. č. 24/1 o výměře 140 m2, p. p. č. 237/3 o výměře 785 m2, p. p. č. 945/3 
o výměře 192 m2 a st. p. č. 11 o výměře 286 m2, vše v k. ú. Mořičov z majetku společnosti 
AUTO-RETURN-SERVICE, spol. s r. o., se sídlem Dukelských hrdinů 1030, 362 51 
Jáchymov, do majetku Města Ostrov. 
 
Usn. ZM č. 90/12  Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 12. 12. 2007  
 se společností G-MAR PLUS s. r. o. 
14c) ZM neschvaluje  Dodatek č. 1 ke smlouvě kupní, reg. č. 048-08-02-28, vklad č.j.:  
V-9231/2007-403, uzavřené dne 12. 12. 2007 se společností G-MAR PLUS s. r. o., 
v předloženém znění, a schvaluje uplatnění  čl. 5. 2. této Kupní smlouvy.  
 
 
Usn. ZM č. 91/12                Změna usnesení ZM na prodej p. p. č. 189 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
14d) ZM schvaluje formou Dodatku č. 1 Smlouvy nájemní a smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní, reg. č. 053-11-03-10 změnu, ve které bude snížena výměra pozemku p. č. 189 
(zahrada) v k. ú. Ostrov nad Ohří, prodávaného vítězi výběrového řízení panu Tomáši 
Michlíkovi, DiS, bytem Horská 827/5, Ostrov PSČ 363 01 na 810 m2 a zároveň bude 
upravena kupní cena na výši 333.306,- Kč plus veškeré náklady spojené s prodejem. 
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Usn. ZM č. 92/12  Plánovací smlouva na zajištění výstavby energetického vedení  
 pro Průmyslovou zónu Ostrov 
14e) ZM schvaluje uzavření Plánovací smlouvy, na základě které bude za vzájemné 
spolupráce mezi Městem Ostrov a  společností Behr Czech s. r. o., se sídlem Mnichovo 
Hradiště, ul. Víta Nejedlého, PSČ 295 01 zajištěna výstavba nového energetického vedení 
vysokého napětí po trase „Rozvodna Kfely - hranice pozemku v lokalitě Průmyslová zóna 
Ostrov“ o kapacitě 9 MW, v předloženém znění.  
 
Usn. ZM č. 93/12  Prodej části pozemku p. p. č. 2089/6 a pozemku p. p. č. 2907  
 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří 
14f) ZM ruší své usnesení č. 101/11 ze dne 23. 3. 2011 o prodeji části pozemku p. p. č. 2089/6 
o výměře cca 350 m2 a pozemku p. p. č. 2907 o výměře 65 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Společenství pro dům č. p. 282, Nádražní, 363 01 Ostrov. 
 
Usn. ZM č. 94/12  
14f) ZM schvaluje prodej části pozemku p. p. č. 2089/6 o výměře 356 m2 a pozemku p. p. č. 
2907 o výměře 65 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, za cenu stanovenou znaleckým posudkem plus 
veškeré náklady spojené s prodejem, do podílového spoluvlastnictví Anně Lukáčové 
228/1000, Zdeňce Eisenhammerové 235/1000 a manželům Vítězslavu a Pavlíně Vojtekovým 
537/1000. 
 
Usn. ZM č. 95/12  Prodej části pozemků p. p. č. 2739/3, p. p. č. 2753/1, p. p. č.  
 249/1 a p. p. č. 2582/16 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří manželům  
 Fajkošovým 
14g) ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2739/3 o výměře 60 m2, p. p. č. 2753/1 o výměře  
14 m2,  p. p. č. 249/1 o výměře 9 m2 a p. p. č. 2582/16 o výměře 7 m2, vše v k. ú. Ostrov nad 
Ohří, manželům Fajkošovým, Nádražní 306, 363 01, Ostrov, za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem plus veškeré náklady spojené s prodejem. 
 
 

Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu 
Usn. ZM č. 96/12                     Informace o jednání valné hromady Ostrovské teplárenské a. s.  
15a) ZM bere na vědomí informaci o rozhodnutí Rady města Ostrova, které je jediným 
akcionářem obchodní společnosti Ostrovská teplárenská, a. s. ze dne 10. 4. 2012, přijaté jako 
usnesení rady města číslo 244/12. 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan                                                                                      Milan Matějka                      
starosta města                                                                                       místostarosta města 
 


