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Město Ostrov 
Usnesení 

z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 
      konaného v řádném termínu ve středu 21. listopadu  2012 od 15.00 hod. 

ve velkém sále Domu kultury Ostrov 
 
 
Program:     

1. Kontrola plnění usnesení ZM  
2. Rozpočtová opatření   
3. Změna půjčky pro město Jáchymov na výstavbu cyklostezky   
4. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov   
5. Pravidla pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a Městské 

policie Ostrov  
6. Ukončení členství v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM)  
7. Souhlas se členstvím ve Svazu měst a obcí České republiky  
8. Návrh odpovědi na dopis panu Alexandru Holému  
9. Prodej části p. p. č. 427/1 v k. ú. Maroltov  
10. Prodej p. p. č. 40/2 v k. ú. Vykmanov u Ostrova  
11. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1553 včetně st. p. č. 1553 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
12. Nákup stavby garáže na st. p. č. 951/6 včetně st. p. č. 951/6 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
13. Prodej domu č. p. 308 včetně části pozemků st. p. č. 404 a p. p. č. 2738/1 a kůlen  

bez č. p./č. e. na st. p. č. 404 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří  
14. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu 

              
 
     

 
Usn. ZM č. 166/12                                                                          Kontrola plnění usnesení ZM  
1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2009 
pod č. 217/09 a 218/09, dále z roku 2010 pod č. 194/10, 195/10, 248/10 až 251/10 a z roku 2012 
pod č. 130/12 až 134/12, 136/12 až 143/12, 145/12, 147/12, 150/12, 151/12. 
 
 

    Rozpočtová opatření   
 Rozpočtové opatření č. 120/2012 – OMS – přesun finančních prostředků  
Usn. ZM č. 167/12    na projektovou dokumentaci na informační systém ve městě 
2a) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 120/2012: 
Zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy ve výši  
49.320,00 Kč na zhotovení projektové dokumentace na informační systém ve městě a snížení 
výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru rozvoje a územního plánování o 49.320,00 Kč na 
řádku příprava projektu Regenerace městského prostoru.  
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       Rozpočtové opatření č. 125/2012 – OI – přijetí daru a 

Usn. ZM č. 168/12          navýšení výdajů na parkoviště v ulici U Nemocnice 
2b) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 125/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic ve výši 350 tis. Kč z přijatého 
daru a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 350 tis. Kč na 
parkoviště v ulici U Nemocnice. 
 

Rozpočtové opatření č. 130/2012 – OMS – přesun finančních prostředků  
Usn. ZM č. 169/12 na vyznačení okruhů cyklotras  Ostrovského ronda  
2c) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 130/2012: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 77 tis. Kč na opravy 
a údržbu vozovek ve městě a v přilehlých částech a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 
2012 u odboru majetkové správy ve výši 77 tis. Kč na úhradu výdajů v souvislosti s vyznačením 
okruhů cyklotras Ostrovského ronda. 
 
 

Rozpočtové opatření č. 136/2012 – OMS – přesun finančních prostředků  
Usn. ZM č. 170/12    na výměnu oken a dveří v MŠ Krušnohorská 766 
2d) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 136/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 1.740 tis. Kč na 
řádku vynětí půdy a směna pozemků na rozšíření PZO a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro 
rok 2012 u odboru majetkové správy ve výši 1.740 tis. Kč na řádku MŠ Krušnohorská 766  
–  výměna oken a dveří.  
         

Rozpočtové opatření č. 143/2012 – OI – přesun finančních  
Usn. ZM č. 171/12;   prostředků na rekonstrukci č. p. 1036 Lidická ulice  
2e) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 143/2012: 
Zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 230 tis. Kč na rekonstrukci  
č. p. 1036 Lidická ulice Ostrov a snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic  
o 230 tis. Kč u investiční akce revitalizace městského koupaliště na sportovně rekreační areál.  
 
 

Rozpočtové opatření č. 148/2012 – OMS – přesun finančních  
Usn. ZM č. 172/12  prostředků na prořezávky dřevin a shrabání listí 
2f) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 148/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 296 tis. Kč na 
opravy budovy hasičské zbrojnice, snižují se výdaje o 53 tis. Kč na opravy a udržování herních 
prvků v MŠ, snižují se výdaje o 45 tis. Kč na sekání trávy a údržbu keřů v lesoparku Borecké 
rybníky, snižují se výdaje o 80 tis. Kč na opravu a údržbu mobiliáře v lesoparku Borecké 
rybníky, snižují se výdaje o 41 tis. na opravy a údržbu drobných vodních toků, snižují se výdaje 
o 200 tis. Kč na opravu porušeného povrchu komunikace v úseku Masarykova – odbočka ke SPŠ 
Ostrov a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 715 tis. 
Kč na řádku úklid ploch, sekání trávy, údržba zeleně, zimní probírky a prořezávky.  
 
 

Rozpočtové opatření č. 153/2012 – OI – přijetí daru a navýšení výdajů 
na zakoupení rytiny Perspektivního plánu Ostrov od W. Womaczky  

Usn. ZM č. 173/12     z roku 1814 
2g) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 153/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic ve výši 10 tis. Kč z přijatého 
daru a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 10 tis. Kč na zakoupení 
rytiny Perspektivního plánu Ostrov od W. Womaczky z roku 1814. 
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Rozpočtové opatření č. 155/2012 – OMS – přesun finančních prostředků  
Usn. ZM č. 174/12    na vyznačení okruhů cyklotras Ostrovského ronda 
2h) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 155/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 230 tis. Kč na 
opravu mostu přes Bystřici v ulici Hroznětínská  a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 
2012 u odboru majetkové správy o 230 tis. Kč na vyznačení okruhů cyklotras Ostrovského 
ronda.  
 

Rozpočtové opatření č. 157/2012 – OMS – příjem za sankční platby od 
RK REBA Ostrov a výdej na úhradu sankce za porušení cenových  

Usn. ZM č. 175/12    předpisů při rozúčtování služeb 
2i) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 157/2012: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy ve výši 16 tis. Kč 
za přijaté sankční platby od RK REBA Ostrov a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 
2012 u odboru majetkové správy ve výši 16 tis. Kč na úhradu sankce za porušení cenových 
předpisů při rozúčtování služeb.  
 

Rozpočtové opatření č. 158/2012 – ORÚP – investiční dotace ze 
Státního fondu životního prostředí na dokončený projekt zateplení  

Usn. ZM č. 176/12    objektu Hlavní č. p. 794-800, Ostrov 363 01 
2j) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 158/2012: 
Snížení  příjmů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru rozvoje a územního plánování  
o 1.968.972,00 Kč u investiční dotace ze SFŽP z programu Zelená úsporám na zateplení 
bytového domu č. p. 794-800 ul. Hlavní, zařazení příjmů do rozpočtu města u odboru finančního 
ve výši 382.500,00 Kč příjmy z dividend od České spořitelny a.s. a snížení výdajů v rozpočtu 
města pro rok 2012 u odboru finančního o 1.586.472,00 Kč na poskytnutí investiční půjčky 
Městu Jáchymov na cyklostezku Ostrov - Jáchymov. 
 
 
Usn. ZM č. 177/12            Změna půjčky pro Město Jáchymov na výstavbu cyklostezky 
3. ZM schvaluje prodloužení čerpání investiční půjčky Městu Jáchymov na vybudování části 
cyklistické stezky Ostrov – Jáchymov nejpozději do 31.12.2013. Finanční prostředky budou 
poskytovány postupně na základě předložených daňových dokladů od zhotovitele o provedení 
části cyklistické stezky. ZM schvaluje prodloužení splatnosti půjčky nejpozději  do 31.12.2014.  
 
Usn. ZM č. 178/12 Schválení podání žádosti o dotaci na projekt 

Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov 
4. ZM schvaluje projekt Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov ve smyslu předloženého návrhu. 
 
Usn. ZM č. 179/12 
4. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí, Prioritní osa 
6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory: 6.5 Podpora regenerace urbanizované 
krajiny, na projekt: Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov 
 
 
Usn. ZM č. 180/12 
4. ZM schvaluje finanční krytí projektu Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov podávaného do 
Operačního programu životní prostředí, které by nemělo překročit 29,4 mil. Kč. 
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Usn. ZM č. 181/12 
4. ZM schvaluje zplnomocnění Ing. Alexandry Fürbachové k jednání se SFŽP v rámci projektu 
Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov. 
 

Pravidla pro tvorbu a užívání sociálního fondu u Městského úřadu Ostrov a  
Usn. ZM č. 182/12 Městské policie Ostrov od 1. 1. 2013 
5. ZM schvaluje Pravidla pro tvorbu a užívání sociálního fondu pro zaměstnance Městského 
úřadu Ostrov a Městské policie Ostrov s  platností od 1. 1. 2013. 
 
 
Usn. ZM č. 183/12      Souhlas s členstvím ve Svazu měst a obcí České republiky 
7. ZM souhlasí se členstvím ve Svazu měst a obcí České republiky.  
 
 
Usn. ZM č. 184/12                   Návrh odpovědi na dopis panu Alexandru Holému  
8. ZM schvaluje odpověď na dopis panu Alexandru Holému, trvale bytem Jungmannova 
1257/16, 363 01 Ostrov s doplněním uvedeným v zápise.  

Usn. ZM č. 185/12                 Prodej části p. p. č. 427/1 v k. ú. Maroltov 

9. ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 427/1 o výměře cca 269 m2 v k. ú. Maroltov, panu Pavlu 
Fochovi, Hutnická 5292, 430 04 Chomutov.  

 
Usn. ZM č. 186/12                 Prodej p. p. č. 40/2 v k. ú. Vykmanov u Ostrova 
10. ZM neschvaluje prodej p. p. č. 40/2 o výměře 63 m2 v k. ú. Vykmanov u Ostrova, manželům 
Vladimíru a Olze Říským, Májová 817, 363 01 Ostrov. 

 
     Nákup stavby garáže na st. p. č. 1553 včetně st. p. č. 1553  
Usn. ZM č. 187/12       v k. ú. Ostrov nad Ohří.     
11. ZM schvaluje v rámci využití předkupního práva převod stavby garáže na st. p. č. 1553, 
včetně st. p. č. 1553 o výměře 26 m2 v k. ú. Ostrov na Ohří z majetku paní Ludmily Kovářové, 
bytem Mánesova 1020/17, 363 01 Ostrov, do majetku města Ostrov, za cenu zjištěnou dle 
znaleckého posudku a nabídky vlastníka, ve výši 67.620,-- Kč. Náklady spojené se sepsáním 
kupní smlouvy, vypracováním znaleckého posudku a daň z převodu nemovitostí uhradí 
prodávající, kolek návrhu na vklad uhradí kupující. 
 
 
  Nákup stavby garáže na st .p. č. 951/6 včetně st. p. č. 951/6  
Usn. ZM č. 188/12   v k. ú. Ostrov nad Ohří.     
12. ZM schvaluje v rámci využití předkupního práva převod stavby garáže na st. p. č. 951/6, 
včetně st. p. č. 951/6 o výměře 23 m2 v k. ú. Ostrov na Ohří z majetku paní Marie Vejvodové, 
bytem Krásný Les 10, 363 01 Ostrov, do majetku Města Ostrov, za cenu dle nabídky vlastníka ve 
výši 60.000,-- Kč. Náklady spojené s převodem uhradí kupující, daň z převodu nemovitostí 
uhradí prodávající. 
 
 

Prodej domu č. p. 308 včetně části pozemků st. p. č. 404 a  p. p. č. 2738/1 a  
Usn. ZM č. 189/12  kůlen bez č. p./č. e. na st. p. č. 404 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří 
13. ZM schvaluje prodej domu č. p. 308 včetně části pozemků st. p. č. 404 o výměře 1 082 m2  
a p. p. č. 2738/1 o výměře 23 m2 a kůlen bez č. p./č. e. na st. p. č. 404 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, 
Zdeňku a Libuši Trantovým, Hroznětínská 1247, 363 01 Ostrov, za cenu 1 550 000,- Kč plus 
náklady spojené s prodejem. 
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14. – bez usnesení   Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan                                                                                      Milan Matějka                      
starosta města                                                                                       místostarosta města 
 


