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Město Ostrov v roce 2004

4

Zastupitelstvo města

Rada města

Městský úřad

Prodeje a pronájmy majetku

Pronájem nebytových prostor
a zábor veřejného prostranství

Investiční dotace

Péče o kulturní památky a příspěvky občanům města

Členové zastupitelstva města zasedali
přijali 234 usnesení

mimořádné zasedání zastupitelstva města

čtyřiadvacetkrát jednou k mimořádnému
jednání. Přijala 858 usnesení.

dvanácti odborů a jednoho

devadesáti devíti

36 nových nájemních smluv
44 nájemních smluv

22
kupních smluv

1.200 tis. Kč 1.220 tis. Kč

51 ha lesních pozemků

100
souhlasů se záborem veřejného prostranství

750 tis. Kč

320 tis. Kč

- 820 tis. Kč

- 654 tis. Kč

- 10.450 tis. Kč

- 10.450 tis. Kč

- 50 tis. Kč

- 300 tis. Kč

152 správních rozhodnutí

1.779 tis. Kč

4.536 tis. Kč

675 tis. Kč
3.400 tis. Kč

88
tis. Kč

666 tis. Kč
1.052 tis. Kč

604 tis. Kč
201 tis. Kč

559 tis. Kč

426 tis. Kč

450 tis. Kč

2 514 tis. Kč

šestkrát na řádném
zasedání zastupitelstva a . Jedno

se konalo v měsíci
srpnu, kdy bylo nutné projednat financování projektu „Obnova a
podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého
komplexu barokních památek v Ostrově“. V průběhu roku
nenastala ve složení zastupitelstva města žádná změna.

Pracovala ve složení tak, jak byla zvolena zastupitelstvem
města v listopadu roku 2002 v počtu 7-mi radních. Sešla se k
řádnému jednání a

Městský úřad vykonával, již druhým rokem po zrušení okresních
úřadu, agendu výkonu „obce s rozšířenou působností“ a agendu
„pověřeného městského úřadu“. V nezměněné podobě jako v
roce 2003 byl rozčleněn do útvaru
interního auditu a veřejnoprávní kontroly o celkovém počtu

zaměstnanců.

Privatizace bytového fondu a evidence majetku - v roce 2004
bylo v rámci doprivatizace bytového fondu prodáno dalších 18
bytů za 4.898 tis. Kč. K doprodeji zbývá 27 bytů. Lze
konstatovat, že dlouholetý privatizační záměr, daný usnesením
zastupitelstva, byl naplněn. V rámci aktualizace evidence
veškerého majetku města, byly do centrální evidence města
zavedeny v průběhu roku další databáze majetku. V současné
době jsou kompletně zavedeny a pravidelně aktualizovány tyto
databáze: Movitý majetek (veškeré vybavení MěÚ včetně
výpočetní techniky) a software (celkem 3.120 položek),
majetek Městské policie a Jednotky sboru dobrovolných hasičů
(celkem 468 položek), dlouhodobý majetek na Staré radnici v
Ostrově, umělecká díla a předměty, historický majetek a movité
kulturní památky (celkem 456 položek), nově pořízený městský
mobiliář (dosud cca 200 položek). Dále je evidován nemovitý
majetek, který je automaticky kontrolován s evidencí v katastru
nemovitostí. Databáze pozemků obsahuje cca 1810 položek,
databáze bytových domů, nebytových domů a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí má 256 položek. Dále se
připravuje zavedení evidence veškerých sítí a staveb
neevidovaných v katastru nemovitostí.

V roce 2004 bylo uzavřeno .
Během roku bylo zrušeno , část převedena
na nové uživatele. V průběhu roku byla ukončena realizace

, byly uzavřeny 2 smlouvy o smlouvě budoucí, 1
darovací, 1 směnná a 2 souhlasná prohlášení. Příjem z
pronájmu pozemků činil a z prodejů .
V souvislosti se zákonem č. 114/2000 Sb., příděly obcím,
kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., převzalo město Ostrov
od Lesů České republiky s.p. do svého majetku v k.ú. Moříčov,
Maroltov a Vykmanov u Ostrova cca .
Současně je připravována dokumentace dokazující oprávněnost
přídělů lesní a zemědělské půdy i v ostatních k.ú. Města
Ostrov.

V současné době je evidováno odborem celkem 120 nájemních
smluv na pronájem nebytových prostor. Polovinu těchto prostor
hospodářsky spravují realitní kanceláře. Bylo vydáno na

a příjem z
místních poplatků činil , příjem z nájemného za
pronájem nebytových prostor pronajímaných mimo realitní
kanceláře byl ve výši 4 mil. Kč a příjem za pronájem tržních míst
na tržišti „U Lékárny“ činil .

Na pokrytí nákladů některých investičních akcí odbor zajistil tyto
dotace:

z kapitoly Ministerstva kultury ČR. Finanční
prostředky byly použity na obnovu klášterního kostela
Nanebevzetí Panny Marie

z Programu revitalizace říčních systémů MŽP ČR na
pokračující rekonstrukci rybníka Lučný

z Programu výstavby nájemních bytů od SFRB
na budoucí rekonstrukci domu čp. 615 v Krušnohorské ul. Dotace
může být čerpána nejméně do konce roku 2007. V domě vznikne
19 bytů pro příjmově vymezené občany

z Programu výstavby nájemních bytů od SFRB
na budoucí rekonstrukci domu čp. 616 v Krušnohorské ul. Dotace
může být čerpána nejméně do konce roku 2007. V domě vznikne
19 bytů pro příjmově vymezené občany

z rozpočtu Karlovarského kraje na restaurování
osvětlovacích těles v Domě kultury Ostrov

z rozpočtu Karlovarského kraje na pokračování
cyklotrasy č. 2010 ze Kfel na hranice katastru
- byla podána žádost o dotaci na přípravu projektové
dokumentace pro přípravu žádosti o dotaci na rekonstrukci
krytého bazénu na I. ZŠ z fondů EU
- odbor se aktivně podílel na přípravě žádosti o dotaci na projekt
„Historický Ostrov“ z fondů EU, kterou podal odbor rozvoje a
investic
Odbor připravil k projednání v orgánech města a následně podal
žádosti o úplatný i bezúplatný převod pozemků z majetku ČR.
Připravuje průběžně podklady advokátním kancelářím pro
spory, které vede město Ostrov s třetími stranami. Výsledkem
těchto sporů je například uvolnění dvou bytových jednotek v
půdních vestavbách domů čp. 771-772 a čp. 769. Spor o
vyklizení třetího bytu pokračuje. Dále odbor připravil kromě
jiného podklady pro prodej nemovitostí z majetku města Ostrov,
např. čp. 1044 v Ostrově, čp. 57 v Horním Žďáru a také realizuje
další prodej nemovitého majetku včetně přípravy kupních smluv.

Ve věci státní památkové péče v přenesené působnosti v celém
správním území obce bylo vydáno a
zahájeno 9 řízení o přestupku z toho 5 je již dokončeno. Po celý
rok probíhala spolupráce s Ministerstvem kultury ČR, Národním
památkovým ústavem v Praze, Plzni a Lokti v rámci prohlašování
objektů za kulturní památky, zajišťování podkladů pro zahájená
řízení a zajišťování dotací. Následně byla prováděna kontrola,
fotodokumentace a stavební dozor na 23 dotačních akcích. Z
toho 2 dotace byly na Horský hotel Klínovec, 8 dotací v městské

památkové zóně Horní Blatná, 9 dotací v Jáchymově a 4 dotace v
Ostrově. Na půjčky pro občany na opravy bytových domů bylo
uzavřeno 8 smluv a poskytnuto ze Státního fondu
rozvoje bydlení a dále bylo vyřízeno 12 žádostí o čerpání úvěru
na bytové domy v majetku města v částce taktéž

ze Státního fondu rozvoje bydlení. Na půjčky pro občany na
opravy střech byly uzavřeny 3 smlouvy a poskytnuto
a dále bylo uzavřeno 34 smluv a poskytnuto jako
nevratné finanční prostředky na podporu výstavby pro bydlení.
Bylo vyřízeno 7 žádostí o finanční příspěvek v celkové částce

na rekonstrukce topení v souvislosti s přechodem na
ekologická paliva. Finanční prostředky na opravu střech, na
nevratné půjčky na podporu bydlení a na změnu způsobu
vytápění byly výhradně z rozpočtu města. V loňském roce
proběhla i kontrola plnění podmínek smluv u nenávratných
dotací na podporu bydlení z roku 1998 až 2003 u 123
vyřízených žádostí.

Školská a kulturní zařízení - součástí každoroční údržby
školských zařízení je i provádění drobných oprav, na které bylo v
loňském roce vynaloženo v mateřských školách a na
školách základních . Mimo tyto opravy byla
provedena na mateřské školce v Krušnohorské ulici oprava
terasy za a základní škole v Masarykově ulici
částečná rekonstrukce technologie bazénu za . V
současné době je zpracována projektová dokumentace
„Stavební úpravy pavilonu I, plavecká učebna“, kde finanční
částka za projekt dosáhla . V loňském roce bylo
zajištěno zpracování energetického audit dle zákona č.
406/2000 Sb., a v rozsahu vyhlášky č. 213/2001 Sb., na
objekty : ZŠ Masarykova, ZŠ Májová, ZŠ Klínovecká, ZŠ J. V.
Myslbeka, Dům kultury Ostrov a MDDM. Náklady na audit činily

. V domě kultury byla mimo jiné provedena repase tří
lustrů ve společenském sále a další opravy kanalizace a střechy.
Vynaložené finanční náklady nepřesáhly částku . V
loňském roce proběhla též oprava fasády a střechy na Staré
radnici Ostrov, kde náklady činily .Také na dalších
objektech, které jsou v majetku města, byly prováděny opravy a
nutná údržba. Jednalo se o městský dům dětí a mládeže,
městskou knihovnu, základní uměleckou školu, stanici mladých

Bc. Jitka Samáková, tajemnice MěÚ

Marie Holečková, referentka odboru

Pavel Kozl, Jana Chrástecká, referenti odboru

Milan Vávra, referent odboru

Jiří Strejček, referent odboru

Gabriela Lebocová, referent odboru

Odbor majetku města

Odbor správy majetku města
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přírodovědců a dětský tábor v Manětíně, kde celkové vynaložené
finanční náklady dosáhly .

V majetku města je cca , což představuje
. V průběhu roku byla prováděna běžná

a preventivní údržba veřejného osvětlení ve městě, včetně
spádových obcí. Na preventivní údržbu, opravy a jednotlivé
výměny havarijních kabelových polí a sloupů byly v roce 2004
celkově vynaloženo . V rámci plánovaných prací byla
provedena celková rekonstrukce osvětlení vnitrobloku ulic
Hlavní, Štúrova, Májová a Luční a částečná rekonstrukce
osvětlení mezi ul. S. K. Neumanna a Mánesova. Finanční
náklady vynaložené na tyto rekonstrukce, včetně projektové
dokumentace a technického dozoru, dosáhly celkové částky

. K ukončení roku 2004 a nástupu roku 2005 byla ke
známým světelným letopočtům, které jsou umístěny na domě
kultury a na Staré radnici, pořízena nová světelná číslice „5“.
Stávající vánoční výzdoba byla rozšířena o nové světelné řetězy
a vánoční ozdoby, které nahradily nevyhovující výzdobu
vánočních stromů umístěných na Mírovém náměstí a Starém
náměstí. Za spotřebu elektrické energie veřejného osvětlení ve
městě a spádových obcích bylo zaplaceno cca .

V roce 2004 byla zahájena sezóna na městském koupališti 25.
června a k ukončení došlo 7. září. Přestože léto v roce 2004
patřilo spíše k létům teplotně studenějším a srážkově bohatším,
navštívilo místní koupaliště . Na vstupném
bylo vybráno . Celkové náklady vynaložené na provoz
tohoto zařízení, včetně oprav a údržby, činily . Město
Ostrov zajišťovalo provoz sauny do konce jarní sezóny, tj do
měsíce května 2004. V průběhu těchto čtyř měsíců bylo na
vstupném do sauny a pronájmu nebytových ploch vybráno
celkem . Celkové náklady na provoz, údržbu objektu a
opravy vnitřního zařízení dosáhly částky . Následně

objekt i provoz sauny předán do užívání soukromému
podnikateli, který v objektu zajišťuje stávající služby.

V letošním roce byla provedena instalace nových televizních
kabelových rozvodů ( dále jen TKR ) do objektů č.p. 765, 766,
1257, 1258, 1259 a 1260. Stávající síť byla rozšířena o dalších
98 účastnických zásuvek. V současné době jsou sítě TKR
zavedeny do převážné většiny objektu v tzv. „Novém městě“ –
jedná se o objekty s více bytovými jednotkami a dále objekty
rodinných domků v lokalitě u nemocnice. Od zahájení výstavby
TRK do roku 2004 bylo vybudováno celkem

. Průběžně jsou prováděny výměny dožilých domovních
zesilovačů. Dále je zprovozňován zpětný směr, který umožňuje
oboustranný přenos dat v síti kabelových rozvodů a tím i
připojení na Internet. V souvislosti s rekonstrukcí objektu
kláštera, ve kterém jsou zřizovány nové bytové jednotky, došlo k
rozšíření stávající sítě TKR do tohoto objektu. Celková částka
vynaložená na opravy, modernizaci a rozšíření sítí televizních
kabelových rozvodů dosáhla celkové částky .

V průběhu roku byly na městském hřbitově provedeny opravy
soklů u části kolumbárií, výměny zkorodovaných okének u
kolumbárií, rekonstrukce dvou odběrných míst vody, prořezávky
přerostlých vrb a likvidace neužívaných hrobových míst. Náklady
na výše uvedené práce dosáhly částky . Provozní
náklady na zajištění chodu hřbitova (el. energie, vodné a stočné,
odvoz odpadu a mandátní odměna ) činily v roce 2004 celkem

. Na poplatcích za pronájem hrobových a urnových
míst, včetně poplatků za služby a pronájmu objektu márnice,
bylo vybráno .

V roce 2004 bylo na území města odchyceno nebo předáno do
městského útulku cca . Pro většinu těchto psů se
podařilo během krátké doby, nalézt nového majitele. Náklady

na chod útulku (mandátní odměna správci, elektrická energie,
vodné, dotace neziskové organizaci, krmivo a veterinární péče )
dosáhly celkové výše .

Na úseku dopravy a místních komunikací bylo v roce 2004
investováno do oprav místních komunikací ve městě a přilehlých
částech města :

1) Opravy a údržba vozovek
2) Opravy a údržba chodníků
3) Opravy schodišť
4) Údržba vodorovného

a svislého doprav. značení

V roce 2004 bylo provedeno zateplení štítů domů č.p. 1347, ul.
Lidická nákladem , č.p. 1349, ul. Lidická nákladem

, č.p. 1353, ul. Lidická nákladem . Byla
dokončená oprava fasády včetně výměny oken obytných domů
č.p 706 – 712, ul. Brigádnická nákladem , č.p.
694 – 699, ul. Masarykova nákladem , č.p 700 –
705, ul. Nerudova nákladem . Dále byla provedená
oprava střešní krytiny objektu č.p. 320, ul. Nádražní nákladem

a výměna kanalizačních stoupaček v bytovém
objektu č.p. 794 – 800, ul. Hlavní nákladem . U
nebytových prostor byly v roce 2004 provedeny výměny
výkladců v č.p. 698 – 699, ul. Masarykova nákladem

, v č.p. 700,701, ul. Nerudova nákladem a v č.p.
859 – 864, ul. Hlavní bylo prostavěno . Oprava
hlavních rozvodů ÚT v areálu č.p. 175 byla provedena vč.
projektové dokumentace nákladem .

Prostřednictvím oprávněné firmy tj. TIMA-CS spol. s r.o. Ostrov,
byl zajišťován svoz a likvidace komunálního, nebezpečného,
tříděného a velkoobjemového odpadu, provoz sběrného dvora,
likvidace nepovolených skládek a autovraků. Z toho také
vyplývá i kontrolní činnost, která je prováděna ve spolupráci s
touto společností a pravidelně je zjišťován stav a pořádek ve
městě a případné nedostatky jsou řešeny operativně. Jedná se
buď o nařízení úklidu města a odvoz odpadů na Sběrný dvůr,
nebo v případě zjištění pachatele – předání přestupku k řešení
přestupkové komisi. Vzhledem k neustálým problémům v
Družební ulici bylo přistoupeno k provedení změny stanovišť
kontejnerů a tyto byly přemístěny k obytným domům i proto,
aby donáška odpadů nebyla prováděna přes dosti
frekventovanou ulici. V této souvislosti byly zrušeny i přístřešky,
které ve svých zákoutích dávaly možnost k nepovolenému
odkládání odpadů. Při zjištění odložených odpadů mimo
nádoby, přistupuje se k provádění vyúčtování úklidu nad rámec
uzavřené smlouvy. Separace odpadů v našem městě je
zajišťována prostřednictvím 21 nádob na třídění plastů a 30 ks
nádob na papír a a 30 ks na sklo. Na základě uzavřené smlouvy
se společností EKO-KOM jsou městu poskytovány finanční
prostředky za množství vytříděného komunálního odpadu a lze
konstatovat, že tento druh odstraňování odpadů plně pokrývá
zisk z plnění společností EKO-KOM.

Sklo 72 tun 78 tun

Papír 68 tun 85tun
Plasty 31 tun 39 tun

Sběrný dvůr je plně využíván občany, o čemž svědčí i náklady,
které byly v letošním roce na jeho provoz vynaloženy. Jedná se o

. Odpadů zde bylo odevzdáno: ostatní odpady o
celkové hmotnosti 700 tun, pneumatiky – 2 602 kusů, 907 kusů
lednic, sporáků, počítačů a praček. Nebezpečných odpadů bylo
odevzdáno 10 tun.
Z „Jarního svozu“, který je každoročně organizován bylo
odvezeno: 186 tun objemného odpadu, 380 pneumatik , 38
chladniček, 17 televizorů, 399 kg akumulátorových baterií a
268 kg barev. za celkovou částku 494 tis.Kč. V průběhu roku byly
odklizeny skládky z území města a to za celkovou částku

. Velkým problémem zůstává odstraňování autovraků jak
ze zelených ploch, tak z komunikací. Za hodnocené období bylo
zveřejněno 27 výzev veřejnou vyhláškou k odstranění
autovraků. K zákonnému zneškodnění oprávněné společnosti 16
ks autovraků. Ve třech případech byly vyúčtovány náklady
vzniklé s odstraněním autovraku jejich posledním vlastníkům.
Nejvíce autovraků bylo zřejmě dovezeno z ciziny, neboť
prověřováním bylo zjišťováno, že tato vozidla nebyla nikdy v ČR
evidována. Na úseku oprav městského mobiliáře byla
zajišťovány opravy nefunkčních prvků včetně prvků na dětských
hřištích. V souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví je
připravováno zabezpečení vybraných dětských pískovišť tak,
aby bylo zamezeno volnému průchodu zvířat, zejména psů. V
loňském roce bylo vybudováno dalších 8 oplocení a pro letošní
rok se připravuje výběrové řízení na správce těchto zajištěných
pískovišť, aby byly splněny všechny požadavky dle zákona.

Byl smluvně zajištěn úklid všech částí veřejných ploch ve městě
(místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace,
chodníky, mosty, lávky, cyklistické stezky, schodiště, sídlištní
zeleň, parky a parkové plochy, vyhrazená zeleň, ostatní plochy v
majetku či správním území města, aj.), fyzicky byly dle potřeby
(nejméně 2x týdně) kontrolovány veškeré úklidové práce ve
městě a činěna nutná opatření k provedení případné nápravy.
Dále byla zajištěna , vedoucí odboru
a příslušný pracovník jsou členy štábu zimní údržby komunikací.
Ve spolupráci s prováděcí firmou se připravilo

a bylo zajištěno informování občanů o
provádění těchto akcí v Ostrovském měsíčníku. V rámci
blokových čištění bylo druhým rokem přistoupeno k odtahu
motorových vozidel, která nerespektovala 7 dní předem
umístěné dopravní přenosné značení o zákazu stání na
označeném úseku v den blokového čištění. O umístění
dopravních značek před jarním čištěním byla ve spolupráci s
Městskou policií pořízena fotodokumentace. Při samotném
blokovém čištění byl pracovníkem MP nařízen odtah
zaparkovaného vozidla odtahovou službou firmy PAPOS v.o.s. se
kterou město uzavřelo mandátní smlouvu na provádění
nucených odtahů. Obyvatelé města vzali tuto skutečnost na
vědomí a tak v letošním roce nemusí město pečovat o žádné
vozidlo z blokového čištění. V rámci odtahu bylo odtaženo jedno
ukradené vozidlo a bylo předáno majiteli v součinnosti s PČR.
Bylo přistoupeno k likvidaci vozidel, která byla uskladněna v
areálu kláštera z blokového čištění v roce 2003. Jedná se o 12
vozidel. Z toho 4 ks bez SPZ, 8ks vozidel má platnou SPZ . Jeden
majitel vozidla, který byl dlouhodobě hospitalizován, zemřel a
proto bylo jeho vozidlo Trabant v areálu ponecháno do
rozhodnutí notáře o dědictví . Při údržbě městské zeleně bylo
provedeno sekání 4x trávy dle harmonogramu. V důsledku
dodržování harmonogramu došlo při prvních dvou sečích k
přerůstání trávy a následkem toho k posunutí termínů . Pro příští
rok bylo pro plynulejší průběh sekání dohodnuto že začátek
každé seče bude při výšce travního porostu 10 cm,
harmonogram termínů zůstává jako orientační. Hrabání listí,
tvarování živých plotů, pletí a další nezbytné úpravy zeleně,

548 tis. Kč

1 900 světelných míst
2 850 světelných zdrojů

1,53 mil. Kč

1,0
mil. Kč

1,2 mil. Kč

22 tisíc návštěvníků
725 tis. Kč

1,7 mil. Kč

79 tis. Kč
319 tis. Kč

5 647 účastnických
zásuvek

1,66 mil. Kč

203 tis. Kč

425 tis. Kč

447 tis. Kč

180 psů

636 tis. Kč

1.361 tis. Kč
1.143 tis. Kč

205 tis. Kč

652 tis. Kč

272 tis. Kč
295 tis. Kč 295 tis. Kč

10.341 tis. Kč
6.998 tis. Kč

7.098 tis Kč

555 tis. Kč
998 tis. Kč

327 tis.
Kč 315 tis. Kč

209 tis. Kč

200 tis. Kč

1.800 tis. Kč

100
tis. Kč

zimní údržba komunikací

jarní a podzimní
blokové čištění

Jiří Šuster, referent odboru

Jiří Diviš, referent odboru

Veřejné osvětlení města

Městské koupaliště a sauna

Televizní kabelové rozvody

Městský hřbitov

Městský útulek pro psy

Doprava a místní komunikace

Bytové a nebytové hospodářství

byl

Karel Ille, referent odboru

Vilém Valeček, referent odboru
Eva Hlavsová, referentka odboru

Odpadové hospodářství

Čistota města a městská zeleň

Porovnání s předchozím rokem:
2003 2004
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zimní prořezávky a probírky včetně v místních částí byly v
plánovaném rozsahu. Úklid zelených ploch od drobného odpadu
byl na území celého města na základě uzavřeného dodatku ke
smlouvě prováděn pouze firmou TIMA CS. Dle poznatku firmy i
pracovníků odboru dochází ve městě k velké nekázni obyvatel a
narůstání odpadů na travnatých plochách. Po zvýšení DPH z 5%
na 19% došlo k navýšení rozpočtu a celková částka na údržbu
zeleně města a místních částí byla zvýšena z na

Náklady na údržbu zámeckého parku byly cca , i zde
požádala prováděcí firma o možnost začít jarní seče dle stavu
porostu, bez ohledu na kalendářní harmonogram. Počet sečí
zůstane zachován v obou případech.

Na základě smlouvy zajišťuje údržbu dešťové kanalizace ve
městě akciová společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary.
Náklady vynaložené do údržby dosáhly částky . V
rámci oprav kanalizačních zařízení bylo dále proinvestováno
celkem .

Vodní hospodářství-oblast vodního hospodářství řeší komplexně
povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami,
vydává povolení k výstavbě a užívání vodních děl, zahajuje
kolaudační řízení a vydává kolaudační rozhodnutí k užívání
vodních děl. Ke stavebním záměrům vydává vyjádření.
Zpracovává elektronickou formou vybrané údaje z majetkové a
provozní evidence vodovodů a kanalizací, dále převádí údaje z
rozhodnutí vydaných od r. 1978 ONV, resp. OkÚ Karlovy Vary do
elektronické podoby a ukládá veškeré tyto údaje do
informačního systému veřejné správy. Za kalendářní rok 2004
bylo na tomto úseku vydáno celkem

. Dále bylo vybráno za správní
poplatky a uloženy pokuty ve výši .

Ochrana přírody a krajiny v rámci kompetencí obce pověřené a
obce s rozšířenou působností zajišťuje výkon správních řízení,
zejména ve věci zásahu do významných krajinných prvků,
vyjadřuje se k navrhovaným zásahům do krajiny, posuzuje vliv
staveb na životní prostředí a vykonává v této oblast státní dozor.
Současně zajišťuje registraci a opatření ve věci památných
stromů a registrovaných významných krajinných prvků. Je
oprávněn udělovat pokuty. Byly uspořádány 4 hodiny výuky
přírodopisu pro vyšší ročníky ZŠ Myslbekova se zaměřením na
okolí města Ostrova.
Za kalendářní rok 2004 bylo na tomto úseku vydáno celkem

a bylo vyřízeno dalších . Mimo to
bylo na úseku ochrany přírody a krajiny vydáno

včetně určení náhradní
výsadby.

Oblast ochrany ovzduší zajišťuje v rámci přenesené působnosti
rozhodnutí o vyměřování poplatků za střední zdroje znečištění
ovzduší, dále řeší otázky a povolení spojené se znečišťováním
ovzduší, prověřuje stížnosti právnických a fyzických osob. Je
oprávněn ukládat pokuty. Za kalendářní rok 2004 bylo na tomto
úseku vydáno celkem a bylo vyřízeno dalších
205 písemností.

V rámci samostatné působnosti na úseku městských lesů
zajišťuje odbor výkon správy podle schváleného lesního
hospodářského plánu platného od 1.1.2002 do 31.12.2011.
Činnost zajišťuje smluvní odborný lesní hospodář, Větrná
vichřice ve dnech 8. a 9. 7. 2004 způsobila významnou větrnou
kalamitu (vývraty, polomy), v celkové výši (t.j. 1,75
násobek obvyklé roční těžby), která významným způsobem
ovlivnila hospodaření v městských lesích ve druhé polovině roku

2004, bude mít výrazný vliv na hospodaření v r. 2005 a
postupně menší vliv na hospodaření v následujících letech.
Rovněž se vydáním 50 ha lesních pozemků z přídělového
majetku zvýšila výměra lesů v majetku města na současných

.
Za kalendářní rok 2004 bylo na tomto úseku vyřízeno celkem 32
písemností.

V oblasti státní správy lesů se rozhoduje v případech odnímání
lesních pozemků a omezení plnění funkcí lesa, o vydání
územního rozhodnutí jímž má být dotčen les, o povolení staveb
do 50 m od hranice lesa, o výjimkách ze zákazu provádět mýtní
těžbu v porostech mladších 80-ti let,o udělení nebo odnětí
licence pro výkon odborného lesního hospodáře, o ukládání
pokut, jmenování lesních stráží, rozhodnutí o zákazu činností v
lesích a ukládání patřeních k ochraně a řádnému využití lesa. Za
kalendářní rok 2004 bylo na tomto úseku vydáno celkem

a bylo vyřízeno dalších .

V oblasti státní správy myslivosti aplikuje do praxe zákon č.
449/2001 Sb., o myslivosti, který upravuje chov a zachování
druhů zvěře volně žijících na území ČR, tvorbu a využití honiteb,
postavení a právní poměry honebního společenstva, regulaci
stavů zvěře, provádění lovu zvěře,náhradu škody způsobené
zvěří a při provozování myslivosti, jakož i náhradu škody
způsobené na zvěři a na mysliveckých zařízeních, kontrolu
ulovené zvěře, dozor a sankce za neplnění nebo porušení
povinností,vydává lovecké lístky, ustanovuje a odvolává
myslivecké hospodáře. Za kalendářní rok 2004 bylo na tomto
úseku vydáno celkem a bylo vyřízeno dalších

.

Odbor zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany
zemědělského půdního fondu. Bylo vydáno celkem
z odnětí půdy ze ZPF a o placení odvodů za
odňatou zemědělskou půdu. Dále byly ve 3 případech řešeny
pochybnosti o zařazení půdy do ZPF, vydáno 13 souhlasů s
vedením tras liniových staveb a jiná agenda související s
ochranou ZPF. Bylo vydáno , 23
osvědčení soukromě hospodařícím rolníkům. V rámci ochrany
zvířat byly řešeny 4 případy, z toho 1 ve spolupráci s Krajskou
veterinární správou Karlovy Vary. Byla řešena problematika
ochrany obojživelníků v době tahu na rizikových silničních
úsecích. Na úseku rostlinolékařské péče byly řešeny 2 případy
výskytu karanténních škodlivých organizmů. Celkem bylo na
všech uvedených úsecích za kalendářní rok 2004 vyřízeno
dalších .

V rámci státní správy na úseku odpadového hospodářství jsou
udělovány souhlasy k nakládání s nebezpečným odpadem,
vedena evidence odpadů a způsobu jak se s nimi nakládá, jsou
prováděny kontroly právnických a fyzických osob. Příslušný
pracovník je oprávněn udělovat pokuty, ukládá nařízení o
odstraňování odpadů, dává vyjádření k podnikání v oblasti
nakládání s odpady. Byla uspořádána přednáška o odpadech pro
učně v SOU lesnickém v Abertamech. Za kalendářní rok 2004
bylo na tomto úseku vydáno celkem a bylo
vyřízeno dalších .

Dne 22. 1. 2004 schválilo ZM na svém zasedání Obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2004 o opatření ochrany zdraví před
vznikem a šířením infekčních nemocí. Na základě této vyhlášky
byla na území města Ostrova provedena ochranná deratizace v
prvním pololetí r. 2004. Dne 8. 7. 2004 vydalo Ministerstvo
vnitra ČR rozhodnutí, kterým pozastavilo účinnost výše uvedené

vyhlášky. Dne 2. 9. 2004 se ZM Ostrov usnesením č. 182/04
usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2004, kterou se
nařizuje provedení speciální ochranné dezinsekce /deratizace a
která nabyla účinnosti dnem 1. 11. 2004 a pozbyla platnosti 31.
12. 2004. Problematiku deratizace konzultoval odbor ŽP s
Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje. Ve vyjádření
KHS se uvádí, že každoroční celoplošné provádění deratizace ve
dvou termínech (jaro a podzim) je základní podmínkou, jak
udržovat populaci potkanů ve městech na únosné míře. V
Ostrově se celoplošná deratizace na základě nařízení Obecně
závazných vyhlášek provádí pravidelně již od r. 2001, přesto
občas dojde na některých lokalitách ve městě ke zvýšenému
výskytu potkanů. Odbor životního prostředí provádí cca 1 x za půl
roku nebo na základě oznámení občanů města pravidelné
kontroly výskytu potkanů .Z kontrol vyplývá, že pokud nebudou
represivní opatření proti hlodavcům prováděna pravidelně
alespoň dvakrát ročně, pak vzhledem k vysoké reprodukční
schopnosti potkanů a zejména za příznivých klimatických
podmínek teplých zim hrozí nebezpečí přemnožení hlodavců
(potkanů i myší domácích, jejichž zvýšený výskyt byl již
zaznamenán). Tím může dojít ke zvýšení rizika šíření
epidemiologicky závažných onemocnění, přenosných z těchto
hlodavců na člověka a k hospodářským škodám, tzn. pokud se
budou potkani a jiní škodliví hlodavci ve městě vyskytovat byť v
nepatrném množství, nejedná se o prevenci, ale v pravém slova
smyslu o represivní opatření, tedy o speciální ochrannou
deratizaci.

Finanční účtárna - přijala, evidovala, zaúčtovala a proplatila
. Měsíčně zpracovávala účetní uzávěrku za

městský úřad. Spolupracovala s peněžními ústavy, zajišťovala
platební styk města.

vydala a dokladů.

Na úseku byly sledovány veškeré úhrady za prodeje bytů.
Sledovaly se dále splátky bytů a půdních vestaveb prodaných na
splátky, bylo sledováno 38 bytů a 17 půdních vestaveb.

Na tomto úseku byly v rozpočtu na rok 2004 plánovány příjmy
ve výši 27.464 tis. Kč a výdaje ve výši 26.824 tis. Kč, v průběhu
roku byl rozpočet upraven u příjmů na částku a u
výdajů na částku . Plnění rozpočtu na tomto
úseku bylo k 31.12.2004 u příjmů a výdajů

. U realitních kanceláří byly k 1. 1. 2004
evidovány dluhy občanů na nájemném za užívání městských
bytů ve výši . K 31. 12.2004 byly evidovány dluhy
na nájemném ve výši . K tomuto výraznému
poklesu dluhů na nájemném došlo v souvislosti s provedeným
výběrovým řízením na postoupení (prodej) pohledávek města.
Město postoupilo pohledávky v celkové výši , z této
částky 90 % připadalo na bytové pohledávky. Ve výběrovém
řízení byla vybrána společnost PJ Trade, s.r.o. Praha.

Na úseku daní a poplatků byly sledovány daně a místní poplatky
(poplatky ze psů, za zábor veřejného prostranství, za provoz
výherních hracích přístrojů, pokuty, sankce). Bylo vydáno

na povolení provozování
. Příjmy do rozpočtu města z výnosu poplatků v roce

2004 činily , z toho správní poplatek ,
místní poplatek a na veřejně prospěšné účely

. Byly sledovány platby za pronájem pozemků,
nebytových prostor. V návaznosti bylo prováděno vymáhání
pohledávek u dlužníků. Dále byly evidovány a vymáhány
pohledávky na výživném, sociálních dávkách a příspěvcích,

4.200 tis. Kč 4.
606 tis. Kč.

900 tisíc Kč

420 tis. Kč

277 tis. Kč

163 rozhodnutí a 553
dalších písemností 37 tis. Kč

30 000,- Kč

34
rozhodnutí 265 písemností

31 rozhodnutí o
povolení kácení nelesní zeleně

55 rozhodnutí

2.500 m

171 ha

41
rozhodnutí 126 písemností

31 rozhodnutí
282 písemností

51 souhlasů
15 rozhodnutí

266 rybářských lístků

186 písemností

41 rozhodnutí
171 písemností

4.374 faktur

7.004 příjmových 4.208 výdajových

27.494 tis. Kč
26.854 tis. Kč

27.889 tis. Kč
24.822 tis. Kč

14.707 tis. Kč
3.559 tis. Kč

13.166 tis.Kč

49
rozhodnutí 128 výherních hracích
přístrojů

3.708 tis. Kč 1.096 tis. Kč
1.355 tis. Kč

1.257 tis. Kč

Marie Valachová, referentka odboru

Jiří Diviš, referent odboru

Dagmar Sloupová, Ing. Jindra Jerglová, referenti odboru

Ing. Tomáš Čepelák, pověřen vedením odboru

Petr Tomeček, referent odboru

Ing. Tomáš Čepelák, pověřen vedením odboru

Ing. Ralph Erlebach, referent odboru

Ing. Ralph Erlebach, referent odboru

Ludmila Susková, referentka odboru

Petr Tomeček, referent odboru

Ludmila Susková, referentka odboru

Olga Fricová, Věra Štréblová, referentky odboru

Soňa Altmanová, referentka odboru

Irena Nývltová,referentka odboru

Opravy a údržba kanalizačních zařízení
v majetku města

Ochrana přírody a krajiny

Ochrana ovzduší

Samospráva městských lesů

Lesy

Myslivost

Ochrana ZPF, včelařství, rybářství, týrání zvířat,
soukromě hospodařící rolníci, rostlinolékařská péče

Odpadové hospodářství

Deratizace

Pokladna

Prodeje bytů

Účetnictví realitních kanceláří

Odbor životního prostředí

Daně a poplatky

3

Irena Kábrtová, referentka odboru

Odbor finanční

Distribuce
Distribuci Ostrovského měsíčníku
do každé domácnosti ve městě

zajišťuje Česká pošta, s. p.

Pokud do 9. dne v měsíci OM
nebudete mít ve své schránce,

obracejte se prosím
přímo na Českou poštu,

tel.: 353 612 794
nebo 353 612 750.

Divadelní scéna DK Ostrov pracuje a tvoří již třináctý rok. Hlavní
náplní tohoto souboru jsou především pohádky pro děti. V jejich
podání jsme jich mohli vidět již čtrnáct. „Jsme rádi, že děti přijí-
mají hrané pohádky s nadšením. Vězte, že není nic krásnějšího
než rozesmátý dětský divák,“ říká vedoucí souboru Jan Mareš.
Divadelníci nezapomínají ani na dospělé diváky, pro které
připravili šest her. Mezi nejúspěšnější se řadí Procházkova hra S
tvojí dcerou ne, která měla dvanáct vyprodaných repríz, nebo
výpravná hra Pygmalion.
K padesátému výročí otevření DK si soubor připravil hned dva
tituly pro dospělé: 27. dubna premiéru komedie Nevěsty, kterou
na motivy hry Ženichové upravil Václav Hanzl a 25. května

premiéru komedie „Rajčatům se letos nedaří“ v režii Petra
Pokorného.
Pro děti se po jedenácti letech připravuje obnovená premiéra
Čarodějnické pohádky v režii Jana Mareše.
Do budoucnosti soubor připravuje i další tituly a zve všechny
zájemce o amatérské divadlo do svých řad.

20. dubna 19.30 hod. divadelní sál DK Ostrov -
1. května 16. 00 hod. divadelní sál DK Ostrov -
25. května 19.30 hod. divadelní sál DK Ostrov

Divadelní scéna Ostrov připravuje:
Nevěsty
Kočka v botách

Rajčatům se letos nedaří
Jaroslava Rošková

DIVADELNÍCI PŘIPRAVUJÍ NOVÉ PREMIÉRY Finanční příspěvky města na
akce a činnosti z oblast sociální,
sportovní a kulturní

V loňském roce Město Ostrov formou sponzorských příspěvků
rozdělilo mezi žadatele 600.000,- Kč. V únoru 2005
posuzovala Komise pro poskytování příspěvků města žádosti
na rok 2005. Její návrhy bude poté projednávat Rada a
Zastupitelstvo Města Ostrova.
V současné době až do 31. května 2005 - mohou zájemci o
příspěvek na činnost nebo jednotlivou akci, konanou ve
druhém pololetí 2005, podat písemnou žádost v podatelně
Městského úřadu v Ostrově.

Dagmar Shánělová, zast. asistentka komise
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pokutách. Pohledávky města (mimo pohledávek z nájemného
za byty) k 1. 1. 2004 činily , k 31. 12. 2004 činily

. Na poklesu pohledávek mělo též vliv postoupení
pohledávek. Město při vymáhání pohledávek spolupracuje s
advokátními kancelářemi a soudními exekutory.

Na úseku rozpočtu města bylo v průběhu roku sledováno plnění
rozpočtu. Pro rok 2004 byl schválen vyrovnaný rozpočet s příjmy
i výdaji ve výši . V průběhu roku bylo zpracováno

na rozpočtová opatření rozpočtu do rady a
zastupitelstva města. Dále bylo zpracováno na
přesuny v rozpisu rozpočtu města. Upravený rozpočet města na
rok 2004 byl stále vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši

. Plnění rozpočtu v roce 2004 bylo k 31. 12. 2004 na
příjmech a na výdajích .

Na tomto úseku byla v roce 2004 ve spolupráci s Krajským
úřadem Karlovarského kraje zajišťována příprava rozpisu
rozpočtu finančních prostředků ze státního rozpočtu pro
jednotlivé školy a školská zařízení. V průběhu roku bylo
čtvrtletně kontrolováno čerpání prostředků rozpočtu. Tato
činnost byla zajišťována pro a školských zařízení v
regionu. Celkový rozpočet přímých výdajů v roce 2004 činil

.

Odbor výstavby v roce 2004 odpověděl na ,
vydal

, 117 řízení bylo přerušeno nebo
zastaveno, bylo vydáno 36 souhlasů k dělení pozemků a
souhlasů podle § 120 SZ,odbor vydal také 33 vyjádření pro
stavebníky na jejich vlastní žádost, na žádost pozemkového
fondu 52 vyjádření k pozemkům a provedl 7 jiných řízení.

Evidence obyvatel - během roku se přihlásilo k trvalému pobytu
223 nových obyvatel našeho města. V rámci Ostrova změnilo
adresu trvalého pobytu 504 občanů. Odstěhovalo se 320
obyvatel. Dále byly zajištěny podklady pro 227 patnáctiletých
občanů k vystavení prvního občanského průkazu a bylo vydáno
přes 478 potvrzení o pobytu. Narodilo se 145 dětí, zemřelo 146
spoluobčanů. Uzavřeno sňatků 169 a rozvodů 79. Vlastníkům
bytů bylo zasláno 422 hlášení ve věci zněm počtu přihlášených
osob a zároveň bylo vydáno 555 potvrzení o změně trv. pobytu.
V souladu se zákonem o evidenci obyvatel jsme zahájili 115
správních řízení ve věci zrušení místa trvalého pobytu, z nichž je
zatím 100 ukončeno pravomocným rozhodnutím. Dále se úsek
podílel na zajištění průběhu voleb do Evropského parlamentu,
zastupitelstev krajů a Senátu ČR. Celkové příjmy z uvedeného
úseku činí 31 tis. Kč.

Na úseku matrik bylo zapsáno dětí, sňatků a úmrtí
a tím vydáno prvopisů matričních dokladů Bylo vydáno
duplikátů matričních dokladů, tj. rodných, oddacích a úmrtních
listů. Dále pak bylo vystaveno dokladů pro použití v cizině,

žádostí o zápis do zvl. matriky Brno, vedeno spr. řízení ve
věci změny jména, bylo evidováno žádostí o zpětvzetí příjmení

po rozvodu, žádosti o vzetí druhého jména, žádostí o zápis
příjmení v nepřechýlené formě, potvrzení o žití. Byl žádán KÚ
KK o osvědčení o st. občanství, ve věci vydání prvého OP.
Státoobčanských slibů složeno . V rámci sňatků vydáno
vysvědčení o práv. způsobilosti a osvědčení k uzavření
církevního sňatku, provedeny vyšší ověření matričních
dokladů. Bylo odesláno celkem statistických hlášení,
sestav o rodných číslech pro potřeby orgánů st. správy. Dále
provedeno vidimací a legalizací. Přijato celkem

žádostí o výpis z rejstříku trestů. Další činností bylo
provádění kontrol matričních úřadů v Jáchymově, Hroznětín a
Perninku. Na správních poplatcích vybráno .

Zde bylo přijato více jak žádostí o vydání cestovního pasu,
vydáno pasů a celkem bylo vydáno cestovních
dokladů bez strojově čitelné zóny, tzv. rychlovek. Dále bylo
vydáno cestovních průkazů ke krátkodobým účelům a CP
občanům s trvalým pobytem v zahraničí. Dále bylo ukončeno
správních řízení o odejmutí cestovního dokladu. Ve případech
zabráněno zneužití dat neoprávněnou osobou. Na správních
poplatcích a pokutách bylo odezváno celkem .

Na tomto úseku bylo přijato celkem žádostí o OP a
vydáno, kontrolováno a zaevidováno v CRO OP a
skartováno na základě povolení MV ČR kusů OP. Bylo
evidováno ztrát OP, potvrzení o ztrátě, vyřízeno
žádostí ze strany věznic. Bylo provedeno celkem úkonů v
CRO v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností obce
třetího typu Ostrov. Dále se úsek podílel na zajištění průběhu
voleb do Evropského parlamentu, zastupitelstev krajů a Senátu
ČR. Na pokutách bylo odevzdáno celkem .

Za sledované období bylo vydáno celkem nových ŘP,
včetně druhopisů ztrát, odcizení výměn a změn. Vydáno celkem

potvrzení za ztráty, odcizení a poškození ŘP, dalších ŘP
mezinárodních. profesních osvědčení, více než výpisů z
evidenčních karet pro orgány činné v trestním řízení, autoškoly a
účely správním řízení. Zrušeno ŘP bylo . Dále bylo
vyhotoveno celkem lustrací pro autoškoly, vyhotoveno
celkem evidenčních karet řidiče, vyřazeno karet řidiče,
odňato ŘP a ŘP vráceno. V rámci dalších povinností v
agendě provedeno tisíce úkonů v rámci změn, vydání blokací,
oprav omezení ŘP v centrálních registrech řidičů. Na správních
poplatcích odvedeno .

V roce 2004 bylo zaevidováno celkem nových motorových
vozidel. Změn ve věci registračních míst bylo provedeno celkem

odhlášeno mimo registrační místo bylo vozidel.
Vyřazeno z provozu bylo vozidel. Celkem dále evidováno

změn komponentů vozidel. Na úkonů v souvislosti
změny majitele vozidla. Vyměněno bylo SPZ a provedeno

blokací SPZ ( ztráta, krádež vozu atd.). Dále výměn
dokladů k vozidlu a oprav záznamech vozidel. Vedeno
celkem správních řízení na úseku jednotlivě dovezených
vozů a správních řízení, ve věci úředního vyražení WIN čísla.
Na správních poplatcích vybráno .

Zde bylo za sledované období roku 2004 provedeno celkem
zkoušek u nových žadatelů o řidičské oprávnění a dalších
zkoušek u nových žadatelů, kteří opakovaně neuspěli z testů
pravidel silničního provozu, či povinných závěrečných jízd.

V roce 2004 bylo evidováno provozovatelů taxislužby.

Vydáno evidenčních čísel taxi, rozhodnutí o vydání průkazů
řidiče taxi, dále vydáno rozhodnutí ve věci registrací k
provozování autoškoly, ve případech proveden státní odborný
dozor u stanic měření emisí a vydány licence s provozování
MHD. Dále na tomto úseku v rámci podatelny bylo celkem
přiděleno čísel jednacích, odesláno doporučených
zásilek a obyčejných. Dále provádí zapisovatelku
přestupkové komise a administrativní práce v rámci zakládání a
odesílání spisů v rámci mot. vozidel, kdy je evidováno za
sledované období celkem spisů. Dále úsek zajišťuje další
nezbytné administrativní činnosti v rámci chodu odboru. Na
správních poplatcích vybráno .

Za uplynulé období roku 2004 bylo na základě žádostí
vyhotoveno celkem rozhodnutí, týkající se povolení
zvláštního užívání komunikací II. a III. tříd. Další počet
případů se týkalo stanovení dopravního značení, dle platných
norem. Bylo provedeno celkem kontrol dodržování podmínek
stanovených rozhodnutím. K územním plánům obcí ve správním
území bylo vydáno stanovisek a stanovisek k územním
stavebním řízením. Byly zpracovány a předloženy materiály k
nařízení obce o zimní neúdržbě vyjmenovaných komunikacích.
Na správních poplatcích odvedeno celkem .

Na sledovaném úseku bylo zaevidováno v
dopravě. Vyhotoveno bylo celkem rozhodnutí ve správním
řízení. správních řízení se týkalo řízení vozidla pod vlivem
alkoholu, případů dopravních nehod a případů se
týkalo pojištění vozidel. Dalších případů ostatních
přestupků v dopravě. rozhodnutí bylo přezkoumáno
Krajským úřadem Karlovarského kraje. Celkem uloženo
zákazů činnosti řízení vozidel. Na správních poplatcích a
pokutách odevzdáno bezmála .

V roce 2004 bylo oznámeno 333 přestupků občanů, které
projednávala komise pro projednávání přestupků při svých 25
jednáních. Celkem byly uloženy sankce ve výši více jak 165 tis.
Kč. Projednávaly se zejména přestupky za porušení občanského
soužití a přestupky proti majetku. Z evidence přestupků bylo
vydáno pro orgány činné v trestním řízení téměř 900 sdělení o
občanech. Dále tento úsek komplexně zajišťoval průběh voleb
do Evropského parlamentu, zastupitelstev krajů a Senátu ČR.

Obecní živnostenský úřad Ostrov zajišťuje výkon státní správy v
plném rozsahu, tj. živnosti volné, řemeslné, vázané a
koncesované, je správcem živnostenského rejstříku a vydává na
základě žádosti výpisy z jeho veřejné či neveřejné části. Územní
správní obvod tvoří 14 obcí. Činnost na odboru zabezpečuje 5
pracovníků, včetně vedoucí. K 31. 12. 2004 je počet
podnikajících ekonomických subjektů, tj. fyzických a právnických
osob 6 717 a počet živností 10125. Dle statistiky je v působnosti
Obecního živnostenského úřadu Ostrov evidováno téměř 40 %
zahraničních fyzických osob Karlovarského kraje. Vedle těchto
subjektů eviduje živnostenský úřad na 1878 podnikatelů, kteří
dle místní příslušnosti patří k jinému živnostenskému úřadu a v
našem správním obvodu mají umístěnou provozovnu. V roce
2004 bylo na zdejším živnostenském úřadě vydáno 673 nových
živnostenských listů a 20 koncesních listin, 663 osvědčení –
průkazů živnostenských oprávnění, bylo provedeno 1172 změn
živnostenských listů a koncesních listin, 1082 sdělení o
přerušení a 81 znovuzahájení provozování živnosti, vč.
koncesních listin, 226 rozhodnutí o zrušení živnostenských
oprávnění na základě žádosti podnikatelů, 773 oznámení o
zaregistrování provozoven, vystaveno 154 výpisů ze
živnostenského rejstříku. Z důvodu změny místní příslušnosti
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Hana Doležalová, Jiří Strejc, referenti odboru

Josef Hruška, referent odboru

Romana Nyšová, referentka odboru

Pavel Pospíšil, vedoucí odboru

Soňa Němcová, referentka odboru

Jana Pecková, Jaroslava Berková, referentky odboru

Renata Kravková, referentka odboru

Marta Janovská, referentka odboru

Hana Burešová, referentka odboru

Eva Mandausová, Jaroslav Babic, referenti odboru

Jaroslav Babic, referent odboru

Jitka Koppová, referentka odboru

Josef Krs, referent odboru

Ladislav Jiskra, Eva Kafková, referenti odboru

Věra Kotmelová, referentka odboru

Rozpočet města

Rozpočet regionálního školství

Matriky

Cestovní doklady

Občanské průkazy

Řidičské průkazy

Evidence motorových vozidel

Zkušební komisař

Autoškola, taxislužba, MHD

Silniční správní úřad

Dopravní přestupky

Veřejný pořádek

Odbor výstavby

Odbor dopravně – správní
Živnostenský úřad

PLÁN VYSÍLÁNÍ
NA DUBEN
Datum: 7. dubna (čtvrtek),

Datum: 14. dubna (čtvrtek),

Datum: 21. dubna (čtvrtek),

Datum: 28. dubna (čtvrtek),

Upozornění:

Premiéra vysílání:

moderuje: Helena Kyselá
Program: Zprávy, Rozhovor na téma: Domácí násilí a linka
bezpečí. Hovoří: PHDr. Alena Michalová, klinický psycholog a
PHDr. Adolf Ježek, klinický psycholog, Pořad: S-MIX, Dokument:
Mariastock příběh poutníků , Informační servis.

moderuje: Jana Pavlíková
Program: Zprávy, Rozhovor na téma: Zajímavosti budovy
Letohrádku. Hovoří: Ing. Václav Brodec, stavební projektant,
Pořad: Kulturní Měšec, Informační servis.

moderuje: Helena Kyselá
Program: Zprávy, Rozhovor na téma: Mezinárodní divadelní
soutěž „Soukání 2005“. Hovoří: Mgr. Irena Konývková, ředitelka
ZUŠ Ostrov a Walburga Mikešová, spoluorganizátor divadelní
soutěže, Pořad: Školní střípky, Dokument: Putování ostatků sv.
Vojtěcha, Informační servis

moderuje: Jana Pavlíková
Program: Zprávy, Rozhovor na téma : Nový učební program na ZŠ
J.V. Myslbeka. Hovoří: Mgr. Ladislava Hlušková, ředitelka ZŠ J.V.
Myslbeka Pořad: Povídání o…..50. let DK Ostrov, Pořad : Videotip,
Pořad : Zdravíčko /Rakovina tlustého střeva/ , Informační servis

Změna pořadů bude vyhrazena! Informace jsou uvedeny v
Informační smyčce. Jakékoli návrhy, připomínky, nebo dotazy (i
pro naše hosty) telefonujte na 353 613 694 nebo pište na:
studio@tv-ostrov.cz, nebo můžete zaslat textovou zprávu na tel.:
776 696 133

čtvrtek 18.00 hodin (v případě Zastupitelstva od 15.00 hod.),
opakování vysílání: čtvrtek 19:00 hodin až pátek 10:00 hodin
dopoledne, v ostatní dny vysíláme Informační smyčku.Letohrádek Ostrov

pobočka Galerie umění Karlovy Vary, tel.: 353 842 883, 737
072 522, e-mail: pobockagukv@volny.cz, www.galeriekvary.cz
otvírací doba: st ne: 13 17 hodin, hromadné návštěvy po
telefonické domluvě: po pá: 8 15 hodin, vstupné: 20,-Kč,
snížené: 10,-Kč
první středa v měsíci vstup zdarma

Průřez tvorbou významné české autorky zaměřené na
autorskou tapiserii, v níž zachycuje v prastaré gobelínové
technice krajinu a přírodní svět.

Výběr z grafických sbírek Galerie umění Karlovy Vary zahrnující
tvorbu 2. poloviny 20. století.

zahájení výstav 28. 4. 2005 v 17 hodin
Jenny Hladíková /Tapiserie cesta řeč/

O věcech přírodních

Pozvánka
Asociace Sport Pro Všechny, oddíl TJ Ostrov, zve všechny
milovníky sportu na Tělovýchovnou akademii, která se uskuteční
dne 13.dubna 2005 od 17 hodin v divadelním sále DK Ostrov. V
bohatém programu cvičenců ASPV se mimo jiné představí
sportovní gymnastky, cvičení rodičů s dětmi, aerobic od
nejmenších děvčat po náctileté, dále vystoupí hosté-moderní
gymnastky z K.Varů, mažoretky MDDM Ostrov, ženy Fitness
Ostrov se svojí sestavou, klub Karate a mnoho dalších mladých
sportovců. Všichni účinkující se na svá vystoupení poctivě
připravovali a těší se na plný sál DK. Za organizátory sportovní
podívané Vás srdečně zve člen ASPV Ing. Karel Daníček

MDDM
Sraz Hráčských klubů

Výstava: Ostrov za II.světové války

Čt 7.4.-Pá 8.4.
So 9.4. Ne 10.4.

Dávná paměť kraje
Ne 10.4. Sraz v 7.00 hod. u stanice ml. přírodovědců

Den Země
Pá 22.4. 14.30-17 hod. louka u stanice ml. přírodovědců

Den Země

sběru papíru

Plastové lahve

Slet čarodějnic, So 30.4. 17.30-20 45 hod.

V zahradě domu dětí:

Pá 1.4. - Ne 3.4. MDDM
Sraz hráčů deskových, sbírkových karetních a dalších her na
Hrdiny proběhne o prvním víkendu v prostorách MDDM Ostrov

V prostorách Domu dětí se už potřetí uskuteční výstava
zájmového sdružení Military club Foreststorm, na níž budou
prezentovány nejrůznější fotografie, dokumenty, dobové reálie,
uniformy, vojenská výstroj a výzbroj. Dozvíte se mnoho
zajímavého o historii nejen Ostrova, ale i Jáchymova, Hroznětína
a Karlových Varů. Výstava bude přístupná veřejnosti takto:

8-18.30 hod. dopoledne především pro školy
9-18.30 hod., 9-17 hod.

V sobotu 9.4. se na starém náměstí uskuteční doprovodný
program:
10.00 - vystoupení mažoretek
10.30 - ukázka výcviku psů kynologického klubu Veseřice
11.30 hod. - bojová ukázka obsazení města německou armádou
12.00 - průjezd kolony vojenské techniky a historických vozidel

městem
13.00-16.00 - blok bojových ukázek boj o radnici
16.00 - ukázka výcviku psů kynologického klubu Veseřice
Doprovodný program zpříjemní i vystoupení country kapely DRC
a výstava vojenské techniky a historických vozidel.

Výlet do okolí Hroznětína spojený s prohlídkou historicky velmi
cenného židovského hřbitova s výkladem o židovském
pohřebním ritu. Přihlášky ve stanici do Čt 7.4.

Dům dětí, SMPř a občanské sdružení Benjamin připravují za
podpory města a odboru životního prostředí MÚ už počtvrté
ekologické odpoledne , zahrnující nejen soutěž
jednotlivců, ale tentokrát i škol o největší množství doneseného
starého papíru a nejvíce nasbíraných plastových lahví. Součástí
odpoledne bude samozřejmě i

Informace ke : dětmi donesené pevně svázané
balíky papíru budou pracovníci MDDM vážit přímo na místě a
váhu zapisovat do přehledných listů jednotlivých škol.

je nutné doma nejdříve sešlapat, odebrat víčka
(je možné je přinést zvlášť), lahve vložit do plastových pytlů a
zavázat. Nasbírané lahve a papír nenoste do školy, ale 22.4.
rovnou ke stanici. Přímo na místě stačí při odevzdání jen nahlásit
jméno, školu a počet lahví v pytli. I v tomto případě bude veden u
jednotlivců i škol průběžný přehled odevzdaných lahví. Všechny
tyto pokyny směřují k co nejrychlejšímu a nejplynulejšímu
průběhu akce. Čeká na vás spousta cen, pro žáky vítězné školy,
kteří se do akce zapojí (a obdrží poukázku o účasti), připraví dům
dětí podle domluvy odpoledne s diskotékou nebo s opékáním
vuřtů a soutěžemi.

Lidé věřili, že v noci z 30. dubna na 1. května, tzv. filipojakubské,
v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. I
dnes se mnoho lidí těší na poslední dubnový večer, kdy se sejdou
u ohně, opečou buřty a upálí látkovou postavu čarodějnic.
Občanské sdružení Benjamin a dům dětí spolu s domem kultury
zvou děti i dospělé na slet čarodějnic s následujícím programem:

17.30: slétávání čarodějnic, soutěže a opékání, volba královny,
pálení čarodějnic

18.30: Kavkazské pohádky (poř.DK)

spousta soutěží o ceny,
přírodovědná stezka, čítárna, malování, ekojízda, lukostřelba,
jízda na koních občanského sdružení Macík,... Vstupenkou na tyto
akce bude potvrzení o aktivním zapojení do Dne Země, tj. o
donesení lahví nebo papíru.

19.30: lampiónový průvod městem před DK

cca 20.30 - 20.45: Ohňové loutkové představení - Vzplanutí

Letošní jarní výtvarná soutěž má téma „Nejkrásnější kout na
světě“ s důrazem na přírodní scenérie. Zájemci mohou pomocí
jakékoliv výtvarné techniky a z libovolného materiálu vytvořit
podobu skutečné nebo fantaskní krajiny, která je jim
nejmilejší. Práce budou shromažďovány ve SMPř v průběhu
dubna a května. Nejzdařilejší práce vyberou odborníci a jejich
autoři budou odměněni.

Vzhledem k tomu, že na tento měsíc připadá Den Země, nabízí
stanice besedu o příčinách stále pokračujícího vymírání
přírodních a rostlinných druhů a o možnostech omezení tohoto
procesu. Další informace a rezervaci si vyžádejte telefonicky.

Tenis, fotbal, basketbal, volejbal, nohejbal si můžete zahrát na
víceúčelovém hřišti Domu dětí od pondělí do pátku do 20 hod., v
sobotu od 9 do 18 hod., v neděli od 10 do 18 hod. Ve stejnou
dobu je otevřen i minigolf a venkovní stolní tenis.

Pokud si chcete zahrát počítačové hry, elektronické šipky, stolní
hry (hokej, fotbal) a kulečník (pro starší 12ti let) a airhockey ,
přijďte ve všední dny od 14 do 18 hod., v sobotu od 9 do 12 hod.
do herny domu dětí.

I. 30.6.-13.7. III. 26.7.- 8.8.
II. 13.7.-26.7. IV. 8.8.-21.8.

I. 11.-15.7. II.18.-22.7.
Informace a přihlášky k táborům: v Domě dětí v pracovní dny od
8 do 20 hod.

I. 11. - 15.7. II.22. - 26.87.
ke všem akcím, k činnosti kroužků a táborům: v

Domě dětí Po-Pá 8-20 hod., tel. 353 613248, ve stanici mladých
přírodovědců tel. 353 842389, 736 761913.

Na Mírovém náměstí:

Nejkrásnější kout na světě

Povídání o….

Sportovní hřiště, minigolf

Herna

Letní dětský tábor Manětín

Příměstský sportovní tábor

Příměstské tábory SMPř

Informace:

Výtvarná soutěž
„Kytička pro maminku“
Dům kultury Ostrov vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti od 3 do
15 let pro jednotlivce i kolektivy. Děti mají nakreslit, nebo jinak
vytvořit kytičku pro maminku. Výsledky své práce mohou děti
nebo jejich učitelé nosit do Informačního centra v Domě kultury.
Uzávěrka soutěže je 29. dubna 2005. Vyhlášení výsledků
soutěže bude 8. května v rámci Dne matek v DK Ostrov.

Mateřské centrum
Ostrůvek
připravuje na pátek 22.dubna od 17.00 hod. první přednášku
porodní asistentky K.Krámové pro těhotné maminky
„Těhotenství a příprava na porod“. V neděli 24.dubna od 14.00
hod. se koná další „Vítání miminek“, miminka je nutné
přihlásit předem v MC nebo na tel. 602 747 447 ( L.Kottková ).
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bylo vyřazeno z evidence 208 a naimportováno 154
podnikatelů. Celkově odborem vyřízeno 2150 spisových čísel.
Správních řízení bylo v roce 2004 vyřízeno 64, z toho na
podkladech kontrolní činnosti a podnětů od správních orgánů
byla z důvodu závažného porušení zákona sankčně zrušena
živnostenská oprávnění u 16 podnikatelů, převážně
zahraničních osob. Bylo provedeno 206 blokových řízení, v rámci
kterých byly uloženy sankce ve výši 182 tis. Kč. Příjmy ze
správních poplatků představovaly za rok částku 1.124 tis. Kč.Od
1.7.2004 byla zintenzivněna kontrolní činnost, a to především
stánkového prodeje na největším tržišti v ČR v obci Potůčky,
celkově 39 kontrolních šetření. Odbor obecní živnostenský úřad
Ostrov byl vyzván v průběhu 2. pololetí 2004 k součinnosti s
Celním úřadem, Českou obchodní inspekcí, Cizineckou policií,
Úřadem práce a Státním ústavem pro kontrolu léčiv Plzeň.

Oblast požární ochrany - k 31. prosinci 2004 zasahovala
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ostrov u .
Především se jednalo o požáry, dopravní nehody a další tech-
nické zásahy jak na území města Ostrova, tak v dalších částech
Karlovarského kraje. V uplynulém roce byla také zpracována
stanovená dokumentace požární ochrany města – Požární řád
města, Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, Řád ohlašovny
požárů. V rámci schváleného rozpočtu byla jednotka sboru
dobrovolných hasičů vybavena ochrannými pracovními prostřed-
ky a další požární technikou. Město Ostrov také využilo zákonem
stanovené možnosti o dotaci na zabezpečení požární ochrany a
získalo pro rok 2004 několik dotačních titulů, které byly použity
na zabezpečení akceschopnosti jednotky, odborné přípravy
jednotlivých členů, náklady vzniklé při zásahu jednotky mimo
katastrální území města a na nákup ochranných prostředků.

V souladu se stanovenými úkoly na rok 2004 byly zpracovány
jednotlivé dokumentace krizového řízení např. plán nezbytných
dodávek, databáze subjektů kritické infrastruktury, zabezpečení
nezbytného chodu státu při vyhlášení ropné nouze a dalších
dokumentů, které jsou součástí Krizového plánu Karlovarského
kraje a budou také součástí připravovaného Krizového plánu
určené obce Ostrov. Pro zabezpečení informování široké
veřejnosti byl zpracován dokument , který
je umístěn na internetových stránkách města. Z oblasti ochrany
obyvatelstva byla zpracována jednotlivá opatření k zabezpečení
ochrany obyvatelstva, jejího varování, vyrozumění a
dostatečného informování, evakuace, individuální ochrany
obyvatelstva, ukrytí a nouzového přežití apod. V oblasti ochrany
před povodněmi byl dále rozpracován a doplňován Povodňový
plán obce s rozšířenou působností Ostrov. V plném rozsahu byly
rozběhnuty systémy vyrozumění a varování v oblasti povodňové
ochrany mezi jednotlivými obcemi správního území obce s
rozšířenou působností Ostrov a ostatními dotčenými orgány. V
systému zabezpečení obrany ČR došlo v roce 2004 k ukončení
činnosti územních vojenských správ a přesun jejich kompetencí
na krajská vojenská velitelství. Z tohoto důvodu jsme zabezpečili
stažení zpracované dokumentace pro doplňování vojáků v
záloze. Totéž se týkalo dokumentace v oblasti doplňování
věcných prostředků pro AČR. Veškerá dokumentace dotýkající se
orgánů obcí, bude v rámci reorganizace Armády ČR
přepracována v roce 2005. V oblasti integrovaného
záchranného systému byla především připravována typová
řešení jednotlivých krizových situací vyplývající z analýzy vzniku
mimořádné události. V této analýze byly upřesněny zdroje rizik v
souladu s vyhláškou MV č. 328/2001 Sb., o některých
podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného
systému.

V průběhu roku 2004 byl připravován zákon o ukončení
institutu Civilní služby. Tento zákon č. 587/ 2004 Sb., o zrušení

civilní služby a o změně některých souvisejících zákonů, nabyl
účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ust. § 1 a § 3 odst. 1,
které nabyli účinnosti dnem 1. prosince 2004. Z těchto důvodů
bylo od poloviny roku pozastaveno povolávání občanů k výkonu
civilní služby a poklesl i zájem organizací o umisťování občanů.

K 31. prosinci 2004 bylo Městskému úřadu v Ostrově doručeno
celkem , z toho 13 stížností bylo kvalifikováno jako
oprávněných, u 5 stížností se jednalo o neoprávněné podání, 1
stížnost byla částečně oprávněná, 3 stížnosti byly zařazeny do
kategorie ostatní (nepříslušející) a 1 nebyla dosud uzavřena.
V roce 2004 bylo schváleno Zastupitelstvem města Ostrov 12
obecně závazných vyhlášek a Radou města Ostrov 3 nařízení
města

- o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství

- o místním poplatku ze vstupného
- o místním poplatku za provozovaný výherní hrací

přístroj
, kterou se mění OZV 2/2001 o opatřeních ochrany

zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění
, kterou se zrušuje OZV 2/1992 o hospodaření s byty

ve vlastnictví města
, kterou se zrušuje část V. OZV 6/1998 o poplatku za

povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí
města

- Požární řád Města Ostrov č. 8/2004 - stanovení
podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se
zúčastňuje větší počet osob

, kterou se mění OZV 3/2004 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj

- o závazné části Regulačního plánu části Města
Ostrov, Jáchymovská ulice - Vlečka

, kterou se mění OZV 2/2002 o nakládání s
komunálním odpadem

, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné
dezinsekce/ deratizace

- o vymezení úseků silnic, na kterých se pro jejich
malý dopravní význam nezajišťuje v zimním období sjízdnost a
schůdnost odstraňování sněhu a náledí

- o vymezení úseků místních komunikací, na kterých
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

, kterým se mění nařízení 1/2004

Město jako zřizovatel příspěvkových organizací poskytl roční
příspěvky ve výši:

mateřským školám v Ostrově 1.572 tis. Kč
základním školám v Ostrově 8.479 tis. Kč
Základní umělecké škole Ostrov 5 tis. Kč
Městskému domu dětí a mládeže Ostrov 1.107 tis. Kč
Domu kultury Ostrov 5.076 tis. Kč
Městské knihovně Ostrov 2.708 tis. Kč
Domovu – penziónu Ostrov 780 tis. Kč

V roce 2004 byly vyúčtovány náklady okolním obcím na úhradu

neinvestičních nákladů za žáky s trvalým pobytem v jiné obci a
navštěvujícím základní školy v Ostrově ve výši , dosud
bylo obcemi uhrazeno .
V průběhu roku předložil odbor kanceláře starosty zastupitelstvu
města ke schválení úpravy zřizovacích listin 3 příspěvkových
organizací města (rozšíření okruhů doplňkové činnosti u ZŠ
Masarykova, MŠ Halasova a MŠ Palackého). Během roku došlo
po konkurzním řízení k výměně dvou ředitelů příspěvkových
organizací (v ZUŠ a městské knihovně).
V průběhu roku město jako zřizovatel základních škol zřídilo ve
třech základních školách rady školy (ZŠ Masarykova, ZŠ Májová,
ZŠ Myslbekova).

V roce 2004 byly poskytnuty sponzorské dary na činnost
organizací a pořádání akcí v oblasti sociální, sportovní a kulturní
v celkové výši . Dále byl poskytnut neinvestiční
příspěvek neziskové organizaci Občanské sdružení
Ostrůvek - mateřské centrum, neinvestiční dotace TJ
MDDM Ostrov na pořádání oblastního kola Národního
šampionátu mažoretek ČR v Ostrově a příspěvek na
pořádání mezinárodního běžeckého závodu Ostrovská míle,
finanční příspěvek Fotbalovému klubu Ostrov a
rovněž finanční příspěvek Obecně prospěšné společnosti Horní
hrad ve výši na práce spojené s opravou Hradu a
zámku Horní hrad – Hauenštejn.

V průběhu roku se taktéž uskutečnila spousta významných akcí
(z oblasti kultury, sportu atd.) – ve dnech 27. a 28. března
proběhla v Domě kultury Ostrov Západočeská oblastní přehlídka
mladého a studentského divadla. 27. března se konala soutěž
Mini Miss Aerobik. 2. dubna uspořádala Městská knihovna v
Ostrově akci s názvem „Noc s Andersenem“. 9. května byl
zahájen 10. ročník Ostrovského varhanního jara v kostele sv.
Michaela. 17. července tradičně v červenci již 13. ročník Festivalu
uprostřed Evropy – Mitte Europa. Je třeba zmínit 14. října a 9.
ročník běžeckého závodu Ostrovská míle. 13. září – 1. října se
konala výstava “Jak se žilo v I. polovině 20. století“. 25. září
proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruovaného Mírového
náměstí a 26. září byla uspořádána Michaelská pouť. 12. – 5.
října probíhal 36. ročník Dětského filmového a televizního
festivalu Oty Hofmana v Domě kultury Ostrov.

Činnost odboru je zajišťována 9 pracovníky včetně vedoucí, z
nichž 3 jsou dělnických profesí. Odbor zajišťuje chod MěÚ po
technické a materiální stránce. Do kompetence odboru spadá
rovněž autoprovoz MěÚ. Pracovníci OVS zajišťují provoz

, cca , cca ,
a dalších zařízení. Dále odbor

zajišťuje internetové stránky města. V roce 2004 odbor po
technické stránce zajišťoval dvoje volby. Pokračovala příprava
informačního systému na Atest na shodu ISVS. Ve vztahu k
veřejnosti odbor zajišťuje komunikaci s veřejností. Jednak přes
podatelnu a jednak elektronicky. V prosinci byla uvedena do
provozu elektronická podatelna v souladu se zákonem č.
495/2004 Sb. a zákona č. 496/2004 Sb..

V loňském roce prošlo podatelnou
, to je o 562 více než loni. Na úředních tabulích bylo

jako např. výběrová řízení,
dražební vyhlášky, vyhlášky, usnesení rady a zastupitelstva
města, územní rozhodnutí, různé výzvy apod..

Druhý rok po reformě veřejné správy se v oblasti informatiky nesl
v duchu nárůstu objemu zpracovávaných dat, což přineslo
zvýšené nároky na ochranu sítí, nejen proti ztrátám dat v

Vladimíra Žlutická, vedoucí odboru

Ladislav Jurek, referent odboru

Libor Hofmann, referent odboru

Petr Šindelář, referent odboru

Dagmar Shánělová, referentka odboru

Hana Pajerová, referentka odboru

Mgr. Lucie Mildorfová, vedoucí odboru

Ing. Jana Punčochářová, vedoucí odboru

Bohuslava Hampapová, Iveta Hrkotová, referentky odboru

183 událostí

Pro případ ohrožení

23 stížností

č. 1/2004

č. 2/2004
č. 3/2004

č. 4/2004

č. 5/2004

č. 6/2004

č. 7/2004

č. 9/2004

č. 10/2004

č. 11/2004

č. 12/2004

NAŘÍZENÍ MĚSTA
č.1/2004

č. 2/2004

č. 3/2004

601 tis. Kč
536 tis. Kč

600 tis. Kč
20 tis. Kč

25 tis. Kč

80 tis. Kč

351 tis. Kč

50 tis. Kč

5
serverů 120 počítačů 50 tiskáren 8 kopírovacích
strojů, 3 telefonních ústředen

26 062 různých podání a
dopisů
zveřejněno 523 různých listin

Oblast krizového řízení

Civilní služba

Právní a legislativní problematika

Školství a příspěvkové organizace

Sponzorské dary

Kultura

Spisová služba

Informatika

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

Celkem 19.727 tis. Kč

Odbor kanceláře starosty

Odbor vnitřní správy

M ě s t s k ý ú ř a d O s t r o v i n f o r m u j e

Jarní blokové čištění chodníků a ulic tento rok proběhne v
termínu od vždy od . V
jednotlivých ulicích bude v souladu s harmonogramem
blokového čištění v dostatečném předstihu umísťováno
příslušné dopravní značení. Žádáme majitele vozidel, aby svá
vozidla po dobu blokového čištění přeparkovali, vyhnou se tak
případným nepříjemnostem. Ihned po provedeném čištění
komunikací a odstranění dopravního značení budou opět moci
na těchto místech parkovat.

Postup Městské police v Ostrově při zjištění nerespektování
dopravního značení osazeného u blokového čištění města:
1. uložení blokové pokuty na místě až do výše 1000,- Kč
2. pokud bude řidič nepřítomen:

stav bude zadokumentován, proběhne nařízení odtahu
strážníkem MP a samotné odtažení vozidla
přestupce se dostaví na služebnu MP k vyřízení přestupku,
kde mu bude uložena bloková pokuta až do výše 1000,- Kč
přestupce si vyzvedne vozidlo na parkovišti pro odtažená
vozidla a uhradí poplatek za odtažení viz. Nařízení města
č.1/2003 o cenách za nucené odtahy motorových
vozidel a vraků

Děkujeme za pochopení

týden datum část města vymezená ulicemi
16. 19.4. Kollárova

20.4. Masarykova (Hlavní - Severní),  Severní

19.4. do 30.6. 7:00 hodin do 15:00

Vzhledem k velké nekázni majitelů vozidel během blokového
čištění , město Ostrov zajistilo odtahovou službu a přijalo
Nařízení města č. 1/2003 o cenách za nucené odtahy
motorových vozidel a vraků. O nařízení odtahu vozidel,
zaparkovaných v úseku blokového čištění a nerespektujících
dopravní značení a řešení přestupců na místě bude
rozhodovat Městská policie Ostrov.

Lumír Pála, vedoucí odboru SMM

Blokové čištění v r. 2005

21.4. Májová (Kollárova - Štúrova), Palackého
17. 26.4. Hlavní (Jáchymovská - Štúrova)

27.4. Jungmannova, Lidická
(Jáchymovská - Masarykova), Šafaříkova

28.4. Družební, Zahradní
18. 3.5. Seifertova, Lidická (Klínovecká - Masarykova)

4.5. Krušnohorská
(Jáchymovská - Klínovecká), Hornická

5.5. Halasova, Lipová, Klínovecká
19. 10.5. Máchova, Dukel. hrdinů, Čapkova

11.5. Odborů (Dukel. hrdinů - Studentská),
Nejedlého, Studentská

12.5. Nádražní
20. 17.5. Krušnohorská (Od Klínovecké západní část),

horní Klínovecká
18.5. Dvořákova, Alšova, Na Kopci
19.5. Sládkova, Na Příkopě, Nad Nádražím, Odborů

21. 24.5. Staré nám., Šlikova, Jiráskova
25.5. Dlouhá, Žižkova, Malé náměstí
26.5. Klášterní, Školní, Staroměstská

22. 31.5. Hroznětínská, Bezručova
1.6. Sukova, Smetanova, Moříčov
2.6. Jáchymovská

23. 6.6. horní Lidická, Vykmanov
7.6. Lidická (Od Klínovecké východní část), Tylova
8.6. Klicperova, Komenského, Myslbekova
9.6. Mánesova, S.K.Neumanna

24. 13.6. Vančurova
14.6. Štúrova, U Nemocnice
15.6. Luční,  Májová (Štúrova - Borecká)
16.6. Horská, Borecká

25. 21.6. Hlavní(od Štúrovy), U koupaliště
22.6. Kfely, Hluboký
23.6. Horní a Dolní Žďár

26 28.6. Mírové náměstí sever (parkoviště)
29.6. Mírové náměstí jih ( parkoviště)
30.6. Květnová

Ulice neuvedené v tomto seznamu (nevyužívané k stálému
parkování) budou čištěny bez celodenních uzavírek.

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v rámci jarního úklidu města.

Jarní blokové čištění města

Poradna pro rodiče a děti

Městská knihovna duben

Odbor dopravně správní
informuje:

Změna stavu obyvatel
města za únor 2005

Ve své činnosti pokračuje poradna pro děti a rodiče, kterou
zajistilo Město Ostrov v rámci Koncepce řešení patologických jevů
u dětí a mládeže.
Termíny poradny v roce 2005: 12. 1., 16. 2., 16. 3., 13. 4., 11. 5.
a 15. 6. 2005 od 16.00 do 18.00 hod. Poradnu mohou navštívit
děti, rodiče nebo děti v doprovodu rodičů. Náplní poradny je první
kontakt, poradenství a krizová intervence v oblasti užívání drog,
alkoholu, šikany, krádeží, výtržnictví a jiných problémových
chování dětí, dále zanedbání výchovy dětí, pohlavního
zneužívání dětí včetně dětské prostituce. Poradna je umístěna v
Domě kultury v Ostrově, č. dv. 115.

Upozorňujeme všechny čtenáře, že z důvodů řádné revize bude
knihovna v době .
Přijďte si proto včas pro větší počet knih.

Stávající řidičské průkazy ( vydané od 01. 07. 1964 do 30. 04.
2004) budou i nadále platné a to ve všech členských státech
Evropské unie. Jejich výměna je časově rozložena do termínů
uvedených v tabulce.

01. 07. 1964 - 31. 12. 1986 31. 12. 2007
01. 01. 1987 - 31. 12. 1991 31. 12. 2007
01. 01. 1992 - 31. 12. 1993 31. 12. 2007
01. 01. 1994 - 31. 12. 1996 31. 12. 2010
01. 01. 1997 - 31. 12. 2000 31. 12. 2010
01. 01. 2001 - 30. 04. 2004 31. 12. 2013

Veškeré občanské průkazy, vydané do 31. 12. 1994 pozbývají
platnosti dne 31. 12. 2005. Jedná se i o občanské průkazy, které
mají vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“.

narodilo se 6 dětí, zemřelo13 občanů, přistěhovalo se 14 občanů,
odstěhovalo se 16 občanů, sňatek uzavřelo 5 manželských párů.
Celkový počet obyvatel města Ostrov k 28. 2. 2005 byl 16 993.

Město Ostrov v nákladu 7.500 ks každý měsíc.
je zdarma do každé domácnosti v Ostrově. Redakční

uzávěrka je vždy do 12 hodin 15. dne předcházejícího měsíce.
Uzávěrka reklam je vždy 14. dne předcházejícího měsíce.
Grafická úprava, zlom a Tisk: Dolejší Karlovarská tiskárna s.r.o.,

: Lenka Bardová. : Bc. Jan Bureš,
Milan Matějka, ing. Marek Poledníček, Bc. Jitka Samáková,
Vojtěch Písačka. Redakční rada OM neodpovídá za obsah
vloženého programu kin DK Ostrov.

: podatelna MěÚ Tel.: 353 801 111.
: Informační centrum v Domě

kultury, tel. č.: 353 612 931.
: MK ČR E 2001

od 18. 4. do 30. 4. uzavřena pro veřejnost

ŘP vydán od - do Návrh povinné výměny do:

vydává
Distribuce

Šéfredaktor Redakční rada

Příspěvky a dotazy
Příspěvky, inzerce a reklamy

Registrační značka

Řidičské průkazy

Občanské průkazy

Ladislav Jiskra, vedoucí odboru

Ostrovský měsíčník

22.4. - 24.4.2005

Brigádnická 1032
Hlavní třída 1083
Hlavní třída 983
Hlavní třída 937-9
Hlavní třída kř.
Klicperova
Klicperova 751
Lidická 1353
Lidická knihovna
Lidická S.K.Neummana
Lidická Mánesova
Mánesova u trafa
Mánesova 1003
Masarykova 696
Vančurova 1086
Penzion pro
důchodce 1365-7

29.4. - 1.5.2005

Družební 1323
Družební 1282
Jungmanova 1263
Kollárova 1269
Kollárova 1129
Lidická 1331
Májová 1157
Masarykova večerka
Masarykova 1149
Palackého 767
Severní u "Kolečka"
Severní 1168
Šafaříkova 673
Šafaříkova 680

6.5. - 8.5.2005

Borecká 886
Halasova 641
Hlavní 989
Hlavní 962
Horská 884
Lidická 656
Luční 909
Májová 904
Májová 847
Májová 889
Pod Křížkem 1383
Štúrova 913
U koupaliště 1069
U nemocnice 945

13.5. - 15.5.2005

Bezručova 339
Dlouhá za Radnicí
Hroznětínská 335
Jáchymovská 169
Jáchymovská 802
Jáchymovská 201
Karlovarská 308
Moříčovská u Paposu
Nádražní u trafa
Smetanova 366
Staré město u kostela
Staré město u
Telekomu
Staroměstská u garáží
Sukova 1230

20.5. - 22.5.2005

Dolní Žďár u
autoopravny
Dolní Žďár před
můstkem
Hluboký u trafa
Horní Žďár u obchodu
Horní Žďár u zastávky
Horní Žďár Hluboký, za
trafem
Kfely odbočka
Kfely zastávka
Kfely střed
Květnová obchod
Květnová paneláky
Maroltov
Moříčov náměstí
Vykmanov statek

27.5. - 29.5.2005

Čapkova kř. D.Hrdinů
Čapkova kř. Hornická
Horní klínovecká 978
Klínovecká 951
Krušnohorská 1078
Krušnohorská 1106
Máchova u garáží
Na kopci 1343
Nad nádražím 157
Odborů kř. D.Hrdinů
Odborů kř. Hornická
Sládkova kř.
Studentská
V. Nejedlého kř.
D.Hrdinů
V. Nejedlého kř.
Hornická
Dvořákova TIMA-CS
Alšova TIMA-CS
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důsledku eventuálních poruch technického vybavení, i poruch
lidských – instalace nového zálohovacího softwaru, zálohové
zdroje napájení systémů doplněné o vzdálenou správu, ale i
proti nekalé činnosti uživatelů veřejných sítí, zejména spamu –
nevyžádáným e-mailům, kterých náš nově instalovaný ochranný
software zachytává denně až několik stovek, a samozřejmě
proti vysoké četnosti virových útoků. V důsledku častých změn
zákonů a předpisů, souvisejících s působností úřadu, byly časté
úpravy a doplňky aplikačního softwaru.
Technické vybavení počítačové sítě bylo posíleno výměnou
anténních systémů spojujících hlavní budovu s detašovanými
pracovišti za výkonnější.
Pro zlepšení komunikace občanů s úřadem byla pobočková
telefonní ústředna rozšířena o automatickou spojovatelku.

Na úseku grafického informačního systému bylo od investorů
přijato cca s novým zaměřením, které má za následek
změnu digitální technické mapy města Ostrov. Uskutečnilo se
jednání se zástupci správců inženýrských sítí, jehož konečným
výsledkem bylo předložení plánu prací pro rok 2004, které
budou mít vliv na digitální mapu města. Byla uzavřena smlouva
o spolupráci při tvorbě a údržbě digitální technické mapy města
se Západočeskou plynárenskou a.s. Plzeň a na jejím základě
byla provedena výměna dat. Tato data byla umístěna do GIS
(grafický informační systém).
Pro potřeby odborů městského úřadu, byly vytištěny a vyměněny
nástěnné plány města Ostrov za stávající již zastaralé. V
digitální technické mapě, na základě uzavřených smluv s
jednotlivými správci síti, aktualizována jejich data. Do GISu byl
doplněn územní plán města Ostrov a 10 přilehlých katastrálních
území. Nově byla pořízena cenová mapa pozemků Ostrova a
okolí. Byla provedena příprava pasportu zeleně města Ostrov k
umístění do MISYS (systém pro správu GISu). V MISYS byl
rozšířen výběr katastrálních území tak, že dnes jich uživatelé
mohou prohlížet 46. Nově byla do MISYS zakreslena síť
kabelové televize v městě Ostrov. Byl zakreslen a zdigitalizován
MIOS (městský informační orientační systém). Byl vytvořen
ZABAGED – polohopis a výškopis v MISYS. Proběhlo školení k
MISYSu jak pro začínající tak i pro pokročilé uživatele.

Na úseku dávek sociální péče bylo v roce 2004 vyhotoveno
celkem , z toho
na žádost občanů a z podnětu správního
orgánu. Z celkového počtu žádostí bylo na úseku péče o rodinu s
nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy řešeno , na
úseku příspěvku na výživu dítěte , na úseku
nezaměstnaných občanů , na úseku těžce
zdravotně postižených a starých občanů . Dávky
sociální péče jsou poskytovány formou měsíčně se opakujících
peněžitých dávek, jednorázových peněžitých dávek a věcných
dávek. V roce 2004 bylo pracovnicemi odboru řešeno celkem

. Na dávky sociální péče byla poskytnuta státní
dotace v celkové výši . Z rozpočtu města byly
poskytnuty finanční prostředky na zajištění pečovatelské služby
v Ostrově v celkové výši , dále
Občanskému sdružení Světlo na činnost K - centra v Karlových
Varech, Občanskému sdružení RES VITAE na provoz
Linky důvěry, Oblastní charitě Ostrov za účelem
poskytování sociálních a zdravotních služeb občanům města
Ostrov, umístěným v Domově pokojného stáří bl. Hroznaty v
Hroznětíně, za účelem poskytování sociálních služeb
občanům města Ostrov a na provoz Denního
stacionáře pro staré a zdravotně postižené občany v Ostrově.
Odbor zajišťoval blahopřání, která byla zaslána .
U příležitosti životních jubileí seniorů města Ostrov bylo
objednáno 163 dárkových balíčků. Balíčky předávala jménem
Města Ostrov pracovnice Oblastní charity Ostrov. Dále bylo

předáno jménem Města Ostrov 110 vánočních balíčků klientům
pečovatelské služby pracovnicemi, které pečovatelskou službu v
Ostrově zajišťují. První narozené dítě v katastru města Ostrov
obdrželo finanční dar města, který předala rodičům dítěte
vedoucí odboru.

Odbor sociálně právní ochrany zajišťuje výkon státní správy v
rozsahu přenesené působnosti jako pověřený obecní úřad s
rozšířenou působností, a to na úseku sociálně právní ochrany
dětí, péče o společensky nepřizpůsobené občany a péče o těžce
zdravotně postižené občany. Zajišťuje výkon samosprávy, a to na
úseku sociálních služeb – vede agendu Domova – penziónu pro
důchodce v Ostrově. Dále v oblasti samosprávy zajišťuje bytovou
agendu. Na úseku sociálně právní ochrany je vedeno 2.283
opatrovnických spisů. V roce 2004 bylo založeno 205 nových
opatrovnických spisů. Odbor SPO byl v roce 2004 ustanoven v
519 případech opatrovníkem nezletilých dětí pro soudní řízení a
pracovnice se zúčastnily 631 ústních soudních jednání.
Pracovnice odboru mají ve své intenzivní péči 42 dětí a sledují 67
dětí, u kterých byl nařízen soudní dohled a 37 dětí, které jsou
svěřeny do péče jiného občana než rodiče. Celkem bylo
vykonáno 1.073 šetření v rodinách. Pravidelně navštěvují 52
dětí, které jsou umístěny v dětských domovech, v roce 2004
provedli 91 návštěv v dětských domovech a pohovorů s nezl.
dětmi. Dále je sledována péče pěstounských rodin o 26 nezl. dětí
svěřených do pěstounské péče. Do náhradní rodinné péče byly
Krajskému úřadu nabídnuty 4 dětí a 3 děti byly odborem do
náhradní rodinné péče žadatelů předány. Na úseku sociálně
právní ochrany dětí je zajišťována
jednou pracovnicí, která vede 132 spisů klientů, z nichž má 22 v
intenzivní péči, nad 3 dětmi je nařízen soudní dohled a nad 6
klienty ústavní výchova. V roce 2004 bylo 8 trestných činů
spácháno dětmi mladšími 15 let a 21 trestných činů mladistvými
ve věku od 15 do 18 let. Přestupků se dopustilo 17 mladistvých.
Kurátorka pro mládež se zúčastnila ve spolupráci s Městskou
policií v Ostrově a Policií ČR 6 kontrolních akcí na požívání
alkoholu osobami mladšími 18-ti let.

zajišťuje jeden pracovník, který ke
konci roku 2004 vedl na svém úseku 336 spisů. Za město Ostrov
je v evidenci sociálního kurátora 161 osob, což představuje 48 %
všech klientů (33 osob = 20 % je hlášeno na úřední adrese
Ostrov, Klínovecká 1204) Ke konci roku 2004 vykonávalo trest
odnětí svobody ve věznicích 60 osob a 17 jich bylo umístěno ve
vazbě. V roce 2004 měl kurátor v péči 97 klientů, z toho 88
mužů a 9 žen. 53 % klientů tvoří obyvatelé přímo žijící na území
Ostrova. V roce 2004 bylo navštíveno všech 13 věznic, ve kterých
jsou klienti umístěni a přímo ve věznici bylo provedeno 47
pohovorů s klienty. V roce 2004 bylo z výkonu trestu propuštěno
49 osob, z vazby 15 klientů a ze zařízení pro výkon ústavní
výchovy po dovršení 18-ti let věku 9 klientů. Klientům bylo
poskytnuto 45 jednorázových dávek k zabezpečení jejich
životních potřeb v celkové výši 44,1 tis. Kč. S 52 klienty bylo
kontinuálně pracováno, práce s nimi byla zahájena již ve věznici.
Stejný pracovník zajišťuje i ,
spolupracuje s romskými sdruženími, pomáhá řešit konkrétní
záležitosti členů romské komunity, např. bytovou otázku, dluhy
na nájemném, odškodnění válečných obětí v době 2. světové
války atd.

pracuje 1 pracovnice, která zajišťuje komplexní výkon
této agendy. V roce 2004 bylo přijato 120 žádostí o mimořádné
výhody pro těžce zdravotně postižené občany, 271 žádostí o
příspěvek na provoz motorového vozidla a 40 žádostí o
příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu
motorového vozidla, o příspěvek na opatření zvláštních
pomůcek a příspěvek na úpravu bytu. V roce 2004 bylo
provedeno 33 šetření v rodinách u občanů těžce zdravotně
postižených. V roce 2004 bylo vydáno 69 průkazů mimořádných
výhod pro těžce zdravotně postižené občany – z toho 20 průkazů

ZTP/P, 46 průkazů ZTP a 3 průkazy TP. Dále bylo vydáno 53
označení vozidel přepravujících těžce zdravotně postižené
občany. V roce 2004 bylo na dávkách sociální péče pro těžce
zdravotně postižené občany vyplaceno celkem 2,740 mil. Kč, z
toho 1,780 mil. Kč na příspěvku na provoz motorového vozidla,
435 tis. Kč na příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a
zvláštní úpravu motorového vozidla, 450 tis. Kč na příspěvku na
opatření zvláštních pomůcek a 75 tis. Kč na příspěvku na úpravu
bytu. Dále je na odboru SPO vedena

. Ve spolupráci s komisí pro obsazování
míst v Domově – penzionu pro důchodce bylo do penzionu
umístěno 14 žadatelů dle data podání žádostí. V roce 2004 bylo
v souvislosti s touto činností vydáno 67 rozhodnutí a bylo přijato
44 nových žádostí o umístění v DPD. Odbor sociálně právní
ochrany v rámci v roce
2004 realizoval dvě vzdělávací konference, které se konaly pod
záštitou starosty města a ve spolupráci s Domem kultury Ostrov.
V květnu 2004 byla konference na téma „Drogová scéna v ČR“ a
v říjnu 2004 konference na téma „Jak předcházet krizovým
situacím“. Dále v rámci prevence sociálně patologických jevů
odbor připravil a realizoval 3 víkendové pobyty pro 45 dětí, z
toho jeden víkendový pobyt pro děti ve věku 12 až 15 let a 2
víkendové pobyty pro mladistvé ve věku od 15 do 18 let. V
návaznosti na víkendové pobyty odbor připravil a realizoval 3
následná setkání s účastníky těchto pobytů.

V roce 2004 byl třikrát vyhlášen příjem žádostí o přidělení bytů,
a to:
- v měsíci dubnu 2004 příjem žádostí o byty se stanoveným
trojnásobným nájemným, pro doplnění stávajícího pořadníku na
tyto byty. Přijato bylo 71 žádostí, z nichž 66 bylo zařazeno do
pořadníku na byty se stanoveným trojnásobným nájemným.
- v měsíci květnu 2004 příjem žádostí o byty v obytném souboru
Klášter. Odboru bylo doručeno 148 žádostí. Pořadník dosud
nebyl schválen.
- v červnu 2004 příjem žádostí o byty pro příjmově vymezené
občany v objektu čp. 618, Hornická ul., Ostrov. Celkově přijato
152 žádostí, po prověření žádostí sestaven pořadník, vč. 20
náhradníků. Od listopadu 2004 je na čp. 618 užíváno 29 bytů,
vč. jednoho bytu zvláštního určení, v jednání je přidělení dalších
2 bytů zvláštního určení.V roce 2004 bylo fakticky přiděleno

(včetně 1 bytu zvláštního
určení), jako bytová náhrada po vystěhování z jiného bytu
na základě soudního rozhodnutí, dle pořadníku na
přidělování bytů v domě čp. 618, v Domě s pečovatelskou
službou v Ostrově, bylo přiděleno dle pořadníku na I. a II.
pololetí r. 2004 a dle pořadníku na přidělování bytů se
stanoveným trojnásobným nájemným. Velikosti přidělených
bytů: 1+0 3 byty; . 10 bytů; 28 bytů; 3 byty;

1 byt; 2 byty zvláštního určení ( a ) a 1 byt v
domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+0. Dále bylo v roce
2004 zamítnuto 73 žádostí o mimořádné přidělení bytu. V roce
2004 došlo k 19 , z toho 2 dle § 706
OZ, 2 dle § 707 OZ a 15 dle § 708 OZ. Tři žádosti o přechod
nájmu byly zamítnuty. Proběhlo 11 , 2 směny byly
zamítnuty. Byl vydán souhlas s , 12 podnájmů
bylo povoleno na 12 měsíců, 1 podnájem na 6 měsíců, 2 žádosti
byly zamítnuty. Z evidence žadatelů o byt bylo v roce 2004
vyřazeno 10 žádostí z důvodu neobnovení žádosti, nebo na
základě zjištění, že žadatelé mají vlastní byt.
Na odbor bylo doručeno 23 žádostí o přidělení nebo prodloužení
ubytování na ubytovně čp. 612. v ul. Odborů v Ostrově. V
souvislosti s bytovou agendou bylo odborem předloženo 27
návrhů a 19 informaci k projednání v radě města.V roce 2004
bylo na odboru vyřízeno 1 320 čísel jednacích.
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Tomáš Rejchrt, Petr Pajer, referenti odboru

Hana Hlaváčová, referentka odboru

Miroslava Světlíková, pověřená zastupováním vedoucí odboru

Miroslava Světlíková, vedoucí odboru

Anežka Štrichelová, referentka odboru

Grafický informační systém

Bytovou agendu

30 disket

3822 správních rozhodnutí 2083 rozhodnutí
1739 rozhodnutí

585 žádostí
77 žádostí

1267 žádostí
164 žádostí

16
593 případů

35,275 mil. Kč

1,100 mil. Kč 30 tis. Kč

65 tis. Kč
60 tis. Kč

80 tis. Kč
120 tis. Kč

1128 seniorům

agenda kurátora pro mládež

Agendu sociálního kurátora

agendu romského poradce

Na úseku péče o staré a těžce zdravotně postižené
občany

agenda Domov - penziónu
pro důchodce v Ostrově

prevence sociálně patologických jevů

48
bytů, z toho 5 bytů mimořádně

1 byt
29 bytů

1 byt
7 bytů
5 bytů

1+k.k 1+1 2+1
3+1 1+k.k. 1+1

přechodům nájmu bytu

směn bytů
13 podnájmy

zajišťuje 1 pracovnice.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálně právní ochrany

Odbor rozvoje a investic

pracovníků včetně vedoucí odboru. Odbor rozvoje a investic
zajišťoval činnosti spojené s územním plánováním, rozvojem
města, investiční výstavbou města a prováděním velkých oprav
majetku města. Na úseku územního plánování byla v roce 2004
schválena Změna č. 1 Územního plánu města Ostrov, Regulační
plán části města Ostrov - Jáchymovská ulice – vlečka a Regulační
plán Damic, který Městský úřad Ostrov pořizoval pro obec Krásný
Les. Odbor v roce 2004 zahájil pořizování 5 nových změn
územního plánu města Ostrov a jedné změny Regulačního plánu
části města Ostrov - Jáchymovská ulice – vlečka, kromě těchto
změn byly pořizovány již zahájené změny územního plánu
města Ostrov z roku 2003 a změny územního plánu sídelního
útvaru Hájek. Odbor dále zajišťoval vydávání stanovisek Města
Ostrov v rámci územních a stavebních řízení probíhajících ve
správním území města. V roce 2004 bylo vydáno 75 vyjádření k
různým stavbám z hlediska zájmů města Ostrov, 338 vyjádření z
hlediska územního plánu města k různým záměrům nakládání s
nemovitostmi ve správním území města Ostrova. Na úseku
rozvoje města na základě schváleného Plánu sociálního a
ekonomického rozvoje města či jiných schválených rozvojových a
závazných dokumentů odbor připravoval podklady pro různá
jednání, zajišťoval koordinaci plnění Plánu sociálního a
ekonomického rozvoje a jako garant konkrétních projektů
zajišťoval jejich realizaci. Odbor také zahájil nové pořizování
Strategického plánu rozvoje města Ostrov pro nadcházející
období 2006 - 2013. Během roku 2004 se pro tento plán
pořídila analytická část, v rámci které byl zpracován průzkum
názorů obyvatel a průzkum podnikatelského prostředí ve městě,
Situační analýza a SWOT analýza rozvoje města Ostrov. Na tuto
akci byla poskytnuta dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve
výši 100 tis. Kč. Odbor rozvoje a investic v roce 2004 připravil
projekt Historický Ostrov, který řeší obnovu památek v areálu
Kláštera a zámeckého parku. Tento projekt byl podán, spolu s
žádostí o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie, na MMR
ČR. Projekt je v rozsahu cca 150 mil Kč. Bude-li tento projekt
úspěšný a dotaci město Ostrov obdrží, mělo by následně v blízké
budoucnosti dojít k rekonstrukci klášterního kostela na
víceúčelový kulturní sál, k obnově kaple sv. Anny (Pohřební
kaple), k opravě ohradních zdí kláštera, obnově vyhlídkového
altánu Glorietu v klášterní zahradě, k obnově a restaurování
kaple sv. Floriana, k rekonstrukci klášterní zahrady, ve které by
mělo vzniknout nové Ekocentrum (stanice mladých
přírodovědců) a zámeckého parku. V současné době jsou
všechny zmíněné akce již projekčně připraveny a jejich realizace
je podmíněna získáním zmíněné dotace. Odbor dále zajišťoval
přípravu záměrů a studií, jako např. studii výstavby
podnikatelského inkubátoru v Ostrově, rozšíření a zkvalitnění
telekomunikačních rozvodů v Ostrově, projektovou dokumentaci
k územnímu řízení dopravního napojení a umístění inženýrských
sítí do severní části areálu bývalých kasáren, dvě technicko
urbanistické studie na rozvojové plochy pro bydlení v k.ú. Ostrov
nad Ohří v lokalitě zahrádkářské kolonie č. 3 a v k.ú. Moříčov
řešící intravilán obce. V rámci investiční výstavby a velkých
oprav, které odbor zajišťoval, lze zmínit následující akce: V r.
2004 pokračovala rekonstrukce Mírového náměstí s náklady
7.387 tis. Kč. Provedena byla oprava mostu v Klášterní ulici za
137,5 tis. Kč, zrealizován byl další úsek cyklostezky do
Hroznětína, konkrétně úsek z Kfel do Bystřice, za 3.263 tis. Kč, z
toho dotace z rozpočtu Karlovarského kraje byla ve výši 350 tis.
Kč. U nově zrekonstruovaného bytového domu čp. 618 v ulici
Hornická vzniklo nové parkoviště za 408 tis. Kč. Provedeny byly
do opravy chodníků v Masarykově, Luční, Komenského a
Hornické ulici za 1.737 tis. Kč. Připravována byla projektová
dokumentace k územnímu řízení na stavbu cyklistické stezky z
Ostrova do Květnové za 262 tis. Kč a projektová dokumentace
na rekonstrukci Hlavní třídy, její V.etapy, za 160 tis. Kč Na ZŠ
Masarykova probíhala třetí etapa opravy střechy za 6.388 tis.
Kč. Výstavba bytů proběhla v čp. 618 v Hornické ulici. Zde vzniklo
32 nových bytových jednotek. Cena stavby činila 20.972 tis. Kč,

z toho dotace 17 600 tis. Kč. Současně se připravovala výstavba
bytů v dalších objektech v ulici Odborů, konkrétně v čp. 615 a
616. V těchto domech by v následujících letech mělo vzniknout
celkem 38 nových bytů. Stavební povolení na tyto domy bylo již
vydáno, cena projektové dokumentace činila cca 870 tis. Kč. Na
kapli sv. Floriána byla dokončena záchovná oprava střechy za
243 tis. Kč. V bývalém piaristickém klášteře pokračovala
výstavba nových 37 bytových jednotek, které budou dokončeny
v r. 2005. V roce 2004 zde bylo proinvestováno cca 21.517 tis.
Kč, z toho dotace 3.950 tis. Kč. Další význačnou stavbou v areálu
kláštera byla oprava fasád a nástupního schodiště kostela
Zvěstování Panny Marie, která si vyžádala cca 3.230 tis. Kč. Na
tuto akci byla poskytnuta státní dotace z MK ČR ve výši 820 tis.
Kč. Einsiedelnská kaple byla vybavena vnitřním inventářem -
lustrem a kostelními lavicemi za cca 70 tis. Kč. Na sklonku roku
2004 byla dokončena projektová dokumentace pro územní
řízení na zimní stadion, který by měl být postaven ve Vančurově
ulici na stávajícím škvárovém hřišti. Dokončena byla obnova
rybníka Lučný za 773 tis. Kč, z toho dotace činila 604 tis. Kč.
Odbor rozvoje a investic v roce 2004 hospodařil s finančním
objemem ve výši 108 mil. Kč, v průběhu roku bylo na jednání
rady města podáno 75 návrhů a informací, na jednání
zastupitelstva města 18 návrhů.

Ing. Alexandra Fürbachová, vedoucí odboru

Základní
umělecká škola

2.4. a 3.4. sobota, neděle

12.4. úterý od 17.00 hodin

13.4. středa od 17.00 hodin

14.4 čtvrtek od 18.00 hodin

14.4. čtvrtek,

28.4. čtvrtek od 17.00 hodin,

28.4. čtvrtek od 17.00 hodin,

28.4. čtvrtek od 18.00 hodin

30.4. sobota ,9.00 15.00 hod.

3. - 9.4 2005

15. - 17.4  pátek - neděle

Soutěží soubor Lucie Veličkové
„Na poslední chvíli“ s představením „ZÁJEZD“

Vstupné dobrovolné

Vystupují žáci Tanečního oboru Mirky Ferencové v DK Ostrov.

Premiéra představení souboru Lucie Veličkové „Na poslední
chvíli“ v MINIDIVadélku ZUŠ. Vstupné dobrovolné

.
Zúčastní se žáci Tanečního oboru Mirky Ferencové.

Hudebního oboru v sále ZUŠ. Vstupné dobrovolné

Sbor vede sbormietr Jiří Navara na půdě Staré radnice. Vstupné:
Kč 30,- 15,-

Premiéra představení souboru Lucie Veličkové „ Na poslední
chvíli“ v DK Za oponou.

V sálech DK proběhne soutěž recitátorů ve čtyřech kategoriích z
celého Karlovarska.V porotě zasednou přední odborníci na dětský
přednes( Jaroslav Provazník, Jakub Hulík a další ).

Program

OBLASTNÍ KOLO STŘEDOŠKOLSKÉHO DIVADLA V OSTROVĚ,

INTERNÍ KONCERT Hudebního oboru v sále ZUŠ.

AKADEMIE MDDM V OSTROVĚ

V NAŠEM MĚSTĚ

KRAJSKÉ KOLO soutěže Scénického tance v Sokolově

INTERNÍ KONCERT

KONCERT PĚVECKÉHO SBORU K 60. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

NESCHOVÁVEJTE SE , KDYŽ PRŠÍ

OBLASTNÍ KOLO SOUTĚŽE V PŘEDNESU DO 15 LET

Akce mimo Ostrov

Zúčastní se soubor HOP HOP Ireny Konývkové s představením
„JAKO NA MOLU“
.

Oblastní soutěž dětských divadelních souborů.Soutěží soubor
HOP HOP s představením „A JINAK JE S TEBOU AMEN“
a soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI  s představením  „KDO SE TADY
BOJÍ“.

MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL YOSS 2005 v Belgii.

DĚTSKÁ SCÉNA V DOBŘANECH

vedení školy

Srdečně Vás zveme na přednášku

OSTROV, Dům kultury , Mírové nám. 733
21. dubna 2005 v 18:00  hod.

„TVORE LIDSKÉHO STUPNĚ, STAŇ SE ČLOVĚKEM“

Dům kultury slaví
padesáté výročí
1. května 1954 byl položen základní kámen Domu kultury na
novém náměstí. Stavba byla dokončena a slavnostně otevřena
o rok později. A právě při příležitosti 50. výročí jsme pro vás ve
spolupráci s MDDM Ostrov připravili několik zajímavých akcí. Už
24. dubna si budete moci poprvé prohlédnout výstavu fotografií
a plakátů, které se týkají právě Domu kultury a akcí, které se
zde konaly. Slavnostní vernisáž je plánována na 30. duben v
klubovně č. 8. od 17.00 hodin. Pro děti jsou připraveny akce (ve
spolupráci s MDDM) na 30. dubna od 17. 30 hodin. Protože toto
datum připadá na takzvané pálení čarodějnic, zveme všechny
děti v čarodějnických kostýmech - kromě jiných soutěží se totiž
uskuteční i soutěž o nejhezčí čarodějnici. Od 18.30 hodin bude
připraven divadelní soubor Kvelb s Kavkazskými pohádkami,
hranými marionetami, javajkami a dalšími typy loutek za
doprovodu bubnu, houslí, akordeonu a balalajky. Dalším bodem
programu bude lampiónový průvod v čele s ostrovskými
mažoretkami, který vyjde v 19.30 hodin od MDDM a dál přes
ulice Klášterní, Hroznětínskou, Zahradní a Lidickou dojde na
Mírové náměstí. Tam bude připraveno asi desetiminutové
divadelní představení Vzplanutí. Je založeno na světelném
efektu ohně a oživených loutek - panáků (stickmanů) a je
doprovázeno hrou na bicí nástroje. Od 19 hodin se ve
společenském sále skuteční Setkání bývalých a současných
zaměstnanců DK Ostrov, kterým zahraje Estrádní orchestr DK
Ostrov. 1. května bychom chtěli všem zájemcům ukázat
prostory, do kterých se běžný divák většinou nedostane,
například zvukovou, osvětlovací či promítací kabinu a vlastně
celé zákulisí Domu kultury. Pro děti je od 15 hodin připraveno
tradiční nedělní promítání pro nejmenší a od 16 hodin v
divadelním sále pohádka v podání Divadelní scény DK Ostrov.

Jaroslava Rošková


