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Město Ostrov 

Usnesení 

z 4. řádného jednání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 13. 6. 2022od 15:00. 

v zastupitelském sále města Ostrov na zámku 

 

  

 1 - Kontrola plnění usnesení  

usnesení č. 78/2022 

ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje se sledování usnesení z roku 2018 

pod č. 135/18, z roku 2019 pod č. 62/19 až 65/19, 117/19, z roku 2021 169/21, 183/21, 188/21 

a z roku 2022 pod č. 29/22 až 46/22, 48/22 až 51/22, 53/22 až 57/22, 59/22 až 75/22 a 77/22. 

  

 2 - Úprava pravidel služby SENIOR EXPRES  

usnesení č. 79/2022 

ZM schvaluje úpravu pravidel pro provoz služby Senior expres v předloženém znění se 

změnami uvedenými v zápise. 

  

 3 - Poskytnutí individuálních dotací pro oblast zdravotnictví, prevence sociálně 

patologických jevů, sociální a humanitární + veřejnoprávní smlouvy  

usnesení č. 80/2022 

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 50 000 Kč organizaci Oblastní charita Ostrov, IČ: 49753185, se sídlem 

Lidická 1036, 363 01 Ostrov, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na úhradu nákladů pro rok 

2022 spojených s poskytováním služby Domov pokojného stáří bl. Hroznaty v Hroznětíně. 

  

usnesení č. 81/2022 

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 60 000 Kč organizaci Oblastní charita Ostrov, IČ 49753185, se sídlem 

Lidická 1036, 363 01 Ostrov, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na úhradu osobních a 

provozních nákladů pro rok 2022 spojených s poskytováním Dobrovolnické služby Tereza ve 

městě Ostrov. 

  

usnesení č. 82/2022 

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 40 000 Kč organizaci Oblastní charita Ostrov, IČ 49753185, se sídlem 

Lidická 1036, 363 01 Ostrov, zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na úhradu nákladů spojených 

s provozem Potravinové banky Charity Ostrov v roce 2022. 

  

usnesení č. 83/2022 

ZM neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov organizaci Res vitae, z.s. – Manželská, rodinná a občanská poradna, IČO 699 68 

209, se sídlem Blahoslavova 659/18, Karlovy Vary, zastoupenou MUDr. Jiřím Bartošem, na 

částečnou úhradu osobních nákladů na rok 2022 spojených s provozem služby. 

  

usnesení č. 84/2022 

ZM neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov organizaci Res vitae, z.s. – Linka důvěry, IČO 699 68 209, sídlem Blahoslavova 

659/18, Karlovy Vary, zastoupenou MUDr. Jiřím Bartošem, na částečnou úhradu osobních 

nákladů na rok 2022 spojených s provozem služby. 
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 4 - Návrh Obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 1/2022 (OZV č. 1/2022), o změně 

obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci  

usnesení č. 85/2022 

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 1/2022 (OZV č. 1/2022), o změně 

obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z 

nemovité věci. 

  

 5 - Prodej pozemku p. č. 940/11, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří  

usnesení č. 86/2022 

ZM neschvaluje prodej pozemku p. č. 940/11 o výměře 100 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

 

  

 6 - Zrušení Usn. ZM č. 154/21 ze dne 22.09.2021 a prodej části pozemku p. č. 979/1 a části 

p. č. 979/3, vše k. ú. Ostrov nad Ohří  

usnesení č. 87/2022 

ZM ruší své Usn. ZM č. 154/21 ze dne 22.09.2021, kterým RM doporučila ZM schválit prodej 

části pozemku p. č. 979/1, oddělené na základě GP č. 1862-46/2016 jako pozemek p. č. 979/26 

o výměře 481 m2, a části pozemku p. č. 979/3, oddělené na základě GP č. 1862-46/2016 jako 

pozemek p. č. 979/3 o výměře 112 m2, vše v k ú. Ostrov nad Ohří. 

  

  

usnesení č. 88/2022 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 979/1, oddělené na základě GP č. 1862-46/2016 jako 

pozemek p. č. 979/26 o výměře 481 m2, a části pozemku p. č. 979/3, oddělené na základě GP 

č. 1862-46/2016 jako pozemek p. č. 979/3 o výměře 112 m2, vše v k ú. Ostrov nad Ohří, a to: 

paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx, podíl o velikosti id 1/34 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví, 

panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx, podíl o velikosti 1/34 na pozemku do jejich společného jmění manželů, 

Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a Ing. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx, podíl o velikosti 1/34 na pozemku do jejich společného jmění manželů, 

panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,a 

paníxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti 1/34 na pozemku do jejich společného jmění manželů, 

paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, podíl o velikosti id 1/34 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví, 

paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti id 1/34 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví, 

paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx, podíl o velikosti id 1/34 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví, 
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panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx, podíl o velikosti id 1/34 na pozemku do jeho výlučného vlastnictví, 

Mgr. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx, podíl o velikosti id 1/34 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví, 

panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti 1/34 na pozemku do jejich společného jmění 

manželů, 

panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx, podíl o velikosti id 1/34 na pozemku do jeho výlučného vlastnictví, 

panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx, podíl o velikosti id 1/34 na pozemku do jeho výlučného vlastnictví, 

panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx, podíl o velikosti id 1/34 na pozemku do jeho výlučného vlastnictví, 

paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x, podíl o velikosti id 1/34 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví, 

panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

podíl o velikosti id 1/34 na pozemku do jeho výlučného vlastnictví, 

panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx, podíl o velikosti 1/34 na pozemku do jejich společného jmění manželů, 

paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx, podíl o velikosti id 1/34 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví, 

panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti 1/34 na pozemku do jejich společného jmění manželů, 

paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx, podíl o velikosti id 1/34 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví, 

panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, podíl o velikosti id 1/34 na pozemku do jeho výlučného vlastnictví, 

panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti 1/34 na pozemku do jejich společného jmění manželů, 

paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

podíl o velikosti id 1/34 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví, 

paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx, podíl o velikosti id 1/34 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví, 

panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti 1/34 na pozemku do jejich společného jmění 

manželů, 

panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti id 1/34 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví, 

panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a Mgr. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti 1/34 na pozemku do jejich společného jmění manželů, 

panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, podíl o velikosti id 1/34 na pozemku do jeho výlučného vlastnictví, 

panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx, podíl o velikosti id 1/68 na pozemku do jeho výlučného vlastnictví, 

paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx, podíl o velikosti id 1/68 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví, 

paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx, podíl o velikosti id 1/34 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví, 

panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx, podíl o velikosti 1/34 na pozemku do jejich společného jmění manželů, 

paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx, podíl o velikosti id 1/34 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví, 

panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti 1/34 na pozemku do jejich společného jmění manželů, 

panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti id 1/34 na pozemku do jeho výlučného vlastnictví, 

za cenu dle ZP č. 3669-12/2021 ve výši 225 Kč/m2, plus DPH v zákonné výši v případě, že se 

na prodej bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

  

  

 7 - Prodej části pozemku p.č. 73/2 o výměře 12 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, zrušení 

věcného břemene a zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č. 73/2 a 2503/6 v k. ú. 

Ostrov nad Ohří  

usnesení č. 89/2022 

ZM schvaluje prodej části pozemku č. 73/2, k.ú. Ostrov nad Ohří, oddělené na základě GP č. 

2375-66/2021 jako p. p. č. 73/8 o výměře 12 m2, a to za kupní cenu 950 Kč plus DPH v zákonné 

výši stanovenou ze znaleckého posudku č. 20/2022 ze dne 14.03.2022 vypracovaného soudní 

znalkyní paní Irenou Lechanovou, společnosti Povodí Ohře s.p., se sídlem Bezručova 4219, 

430 03 Chomutov, IČO: 70889988, za účelem narovnání majetkových vztahů k předmětnému 

pozemku, na kterém byla provedena stavba „LG Ostrov – vybudování měrného profilu“, jejímž 

správcem je kupující. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 
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Součástí této smlouvy je smlouva o zrušení stávajícího věcného břemene zřízeného na základě 

smlouvy č. 661/2019 ze dne 25.06.2019 a zřízení věcného břemene za účelem provádění 

kontroly, obnovy, oprav a údržby podzemního kabelového vedení pro stavbu „LG Ostrov – 

vybudování měrného profilu“ dle GP č. 2375-66/2021 na p.p.č. 73/2 a p.p.č. 2503/6, k.ú. Ostrov 

nad Ohří, pro oprávněného Povodí Ohře s.p., se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 

IČO: 70889988, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 1000 Kč plus DPH v 

zákonné výši. Veškeré náklady spojené se zrušením a zřízením věcného břemene uhradí 

oprávněný. 

 

  

 8 - Prodej pozemků na výstavbu rodinných domů – lokalita Horní Žďár  

usnesení č. 90/2022 

ZM schvaluje prodej pozemků (nebo jejich částí) p. č. 571, 556, 599/2, 551/3, vše v k. ú. Horní 

Žďár, které budou odděleny na základě GP. Celková výměra dle územní studie je 24 532 m2, 

společnosti Agro Travel, spol. s r. o., IČ 006 68 281, se sídlem Dolní Žďár 28, 363 01 Ostrov, 

za účelem přípravy pozemků k budoucí výstavbě rodinných domů, za nabídnutou cenu ve výši 

600 Kč/m2 plus DPH v zákonné výši – pokud se bude na prodej vztahovat, s podmínkou zřízení 

předkupního práva a výhrady zpětné koupě ve prospěch Města Ostrov a splnění závazků 

kupujícího vyplývajících z podané nabídky ze dne 14. 04. 2022. Veškeré náklady spojené s 

převodem uhradí kupující. 

  

 9 - Prodej pozemku p.č. 156/3 o výměře 1216 m2 v k. ú. Květnová  

usnesení č. 91/2022 

ZM ruší své Usn. ZM č. 78/21 

ZM neschvaluje prodej pozemku p. č. 156/3 o výměře 1216 m2 v k. ú. Květnová, panu 

xxxxxxxxxxxxxx, ř.č. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov 

  

usnesení č. 92/2022 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 156/3 o výměře 1216 m2 v k. ú. Květnová, panu 

xxxxxxxxxxxxxx r.č.xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov, za cenu 21 

134 Kč dle ZP č. 8/3654-2022, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude 

vztahovat. Veškeré náklady s převodem uhradí kupující. V případě, že bude na předmětný 

pozemek vydáno do 31.12.2032 platné stavební povolení na objekt určený pro bydlení, uhradí 

nabyvatel městu nad to částku 500,-Kč/m2 upravenou o míru inflace. 

  

 10 - Prodej pozemku p. č. 31/4 v k.ú. Vykmanov u Ostrova  

usnesení č. 93/2022 

ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 31/4 v k.ú. Vykmanov u Ostrova p. xxxxxxxxxxxxxxxx 

r.č. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov. 

  

 11 - Prodej pozemku st. p. č. 3312 v k.ú. Ostrov nad Ohří  

usnesení č. 94/2022 

ZM schvaluje prodej st. p.č. 3312 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 5 m2 , v k.ú. Ostrov 

nad Ohří, firmě ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, za 

cenu dle znaleckého posudku, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude 

vztahovat. Veškeré náklady s převodem uhradí kupující. 
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 12 - Prodej bytové jednotky Lipová 643/8 v bytovém domě č.p. 643 v k.ú. Ostrov nad Ohří  

usnesení č. 95/2022 

ZM schvaluje prodej bytové jednotky Lipová 643/8 v bytovém domě č.p. 642, 643 a 644, na 

pozemcích st. p. č. 759/1, st. p.č. 759/2 a st p.č. 759/3 v k.ú. Ostrov nad Ohří, plus 

spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu na st. p.č. 759/1, st. p.č. 759/2 a 

st.p.č. 759/3 v rozsahu 7380/138926 pozemku, do SJM manželů xxxxxxxxxxxxxx rč. 

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx rč. xxxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ostrov, za cenu 1 695 445 Kč, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude 

vztahovat. Veškeré náklady s převodem uhradí kupující. 

  

 13 - Nákup objektů garáží a pozemků dle Usn. ZM č. 14/22 a ZM č. 15/22  

usnesení č. 96/2022 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p.č. 972, o celkové výměře 29 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž) v k.ú. Ostrov nad Ohří, od pana xxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxx, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, do vlastnictví města Ostrov, prosté všech 

vlastnictví a práv třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 15/22 za kupní cenu dle přílohy č. 3. 

Náklady spojené s prodejem bude hradit město Ostrov. 

  

usnesení č. 97/2022 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p.č. 980, o celkové výměře 24 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž), v k.ú. Ostrov nad Ohří, od paní Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxx, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPlzeň, do vlastnictví města Ostrov, prosté všech 

vlastnictví a práv třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 15/22 za kupní cenu dle přílohy č. 3. 

Náklady spojené s prodejem bude hradit město Ostrov. 

  

usnesení č. 98/2022 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p.č. 987, o celkové výměře 20 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž), v k.ú. Ostrov nad Ohří, od paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. 

xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHroznětín, do vlastnictví města Ostrov, 

prosté všech vlastnictví a práv třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 15/22 za kupní cenu dle 

přílohy č. 3. Náklady spojené s prodejem bude hradit město Ostrov. 

  

usnesení č. 99/2022 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p.č. 989, o celkové výměře 20 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž), v k.ú. Ostrov nad Ohří, od pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, r.č.xxxxxxxxxxxx, 

trvale bytemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKarlovy Vary, do vlastnictví města Ostrov, prosté všech 

vlastnictví a práv třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 15/22 za kupní cenu dle přílohy č. 3. 

Náklady spojené s prodejem bude hradit město Ostrov. 

  

usnesení č. 100/2022 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p.č. 998, o celkové výměře 21 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž), v k.ú. Ostrov nad Ohří, od pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

r.č.xxxxxxxxxxxxx trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov, do vlastnictví města 

Ostrov, prosté všech vlastnictví a práv třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 15/22 za kupní cenu 

dle přílohy č. 3. Náklady spojené s prodejem bude hradit město Ostrov. 
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usnesení č. 101/2022 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p.č. 994, o celkové výměře 22 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž), v k.ú. Ostrov nad Ohří, od pana Ing. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxx, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Plzeň, do vlastnictví města Ostrov, prosté všech 

vlastnictví a práv třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 15/22 za kupní cenu dle přílohy č. 3. 

Náklady spojené s prodejem bude hradit město Ostrov. 

  

usnesení č. 102/2022 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p.č. 992, o celkové výměře 21 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž), v k.ú. Ostrov nad Ohří, od pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxx, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov, do vlastnictví města Ostrov, prosté všech 

vlastnictví a práv třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 15/22 za kupní cenu dle přílohy č. 3. 

Náklady spojené s prodejem bude hradit město Ostrov. 

  

usnesení č. 103/2022 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p.č. 999, o celkové výměře 21 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž), v k.ú. Ostrov nad Ohří, od pana xxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxx trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Jáchymov, do vlastnictví města Ostrov, prosté všech vlastnictví 

a práv třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 15/22 za kupní cenu dle přílohy č. 3. Náklady spojené 

s prodejem bude hradit město Ostrov. 

  

usnesení č. 104/2022 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p.č. 1004, o celkové výměře 21 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž), v k.ú. Ostrov nad Ohří, od pana xxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxx trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov, do vlastnictví města Ostrov, prosté všech vlastnictví 

a práv třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 15/22 za kupní cenu dle přílohy č. 3. Náklady spojené 

s prodejem bude hradit město Ostrov. 

  

usnesení č. 105/2022 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p.č. 1005, o celkové výměře 21 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž), v k.ú. Ostrov nad Ohří, od paní xxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxx, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1 Ostrov, do vlastnictví města Ostrov, prosté všech 

vlastnictví a práv třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 15/22 za kupní cenu dle přílohy č. 3. 

Náklady spojené s prodejem bude hradit město Ostrov. 

  

usnesení č. 106/2022 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p.č. 1006, o celkové výměře 20 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž), v k.ú. Ostrov nad Ohří, od pana xxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxx, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov, do vlastnictví města Ostrov, prosté všech vlastnictví 

a práv třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 15/22 za kupní cenu dle přílohy č. 3. Náklady spojené 

s prodejem bude hradit město Ostrov. 

  

usnesení č. 107/2022 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p.č. 1012, o celkové výměře 20 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž), v k.ú. Ostrov nad Ohří, ze SJM manželů, pana xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. 

xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov, a paní xxxxxxxxxxxxxx, r.č. 

xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov, do vlastnictví města Ostrov, 

prosté všech vlastnictví a práv třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 15/22 za kupní cenu dle 

přílohy č. 3. Náklady spojené s prodejem bude hradit město Ostrov. 
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usnesení č. 108/2022 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p.č. 1015, o celkové výměře 21 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž), v k.ú. Ostrov nad Ohří, od pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxx, trvale 

bytemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov, do vlastnictví města Ostrov, prosté všech 

vlastnictví a práv třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 15/22 za kupní cenu dle přílohy č. 3. 

Náklady spojené s prodejem bude hradit město Ostrov. 

  

usnesení č. 109/2022 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p.č. 1018, o celkové výměře 24 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž), v k.ú. Ostrov nad Ohří, ze SJM manželů, pana Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. 

xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov, a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

r,č, xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov, do vlastnictví města 

Ostrov, prosté všech vlastnictví a práv třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 15/22 za kupní cenu 

dle přílohy č. 3. Náklady spojené s prodejem bude hradit město Ostrov. 

  

usnesení č. 110/2022 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p.č. 961, o celkové výměře 30 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž), v k.ú. Ostrov nad Ohří, ze SJM manželů, pana xxxxxxxxxxxxxx, rč. 

xxxxxxxxxxx trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov a paní xxxxxxxxxxxxx rč. 

xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxOstrov, do vlastnictví města Ostrov, 

prosté všech vlastnictví a práv třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 15/22 za kupní cenu dle 

přílohy č. 3. Náklady spojené s prodejem bude hradit město Ostrov. 

  

usnesení č. 111/2022 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p.č. 991, o celkové výměře 21 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž), v k.ú. Ostrov nad Ohří, ze SJM manželů, pana Ing. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rč. xxxxxxxxxxx trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov, a 

paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rč. xxxxxxxxxxx trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxOstrov, do 

vlastnictví města Ostrov, prosté všech vlastnictví a práv třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 

15/22 za kupní cenu dle přílohy č. 3. Náklady spojené s prodejem bude hradit město Ostrov. 

  

usnesení č. 112/2022 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p.č. 1019, o celkové výměře 24 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž), v k.ú. Ostrov nad Ohří, ze SJM manželů, pana Ing. xxxxxxxxxxxxxxx, rč. 

xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov, a paní xxxxxxxxxxxxxxxx, rč. 

xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov, do vlastnictví města Ostrov, prosté 

všech vlastnictví a práv třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 15/22 za kupní cenu dle přílohy č. 

3. Náklady spojené s prodejem bude hradit město Ostrov. 

  

usnesení č. 113/2022 

ZM schvalujet nákup pozemku st. p.č. 1023, o celkové výměře 20 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž), v k.ú. Ostrov nad Ohří, od pana xxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxx, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov, v podílu 2/4, od pana xxxxxxxxxxxxxx, 

rč.xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Praha 1 - Smíchov v podílu 

1/4, a od paní xxxxxxxxxxxxx, rč. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Praha 1 - Smíchov, v podílu 1/4, do vlastnictví města Ostrov, prosté všech vlastnictví a práv 

třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 15/22 za kupní cenu dle přílohy č. 3. Náklady spojené s 

prodejem bude hradit město Ostrov. 
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usnesení č. 114/2022 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p.č. 1041, o celkové výměře 21 m2 jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž), v k.ú. Ostrov nad Ohří, od pana xxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxx trvale bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Karlovy Vary, do vlastnictví města Ostrov, prosté všech 

vlastnictví a práv třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 15/22 za kupní cenu dle přílohy č. 3. 

Náklady spojené s prodejem bude hradit město Ostrov. 

  

usnesení č. 115/2022 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p.č. 1043, o celkové výměře 20 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž), v k.ú. Ostrov nad Ohří, od pana xxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxx, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov, do vlastnictví města Ostrov, prosté všech vlastnictví 

a práv třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 15/22 za kupní cenu dle přílohy č. 3. Náklady spojené 

s prodejem bude hradit město Ostrov. 

  

usnesení č. 116/2022 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p.č. 1047, o celkové výměře 22 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž), v k.ú. Ostrov nad Ohří, od pana Ing. Vladislava Skočka, r.č. 570206/2531, 

trvale bytem Velichov 4, 36301 Ostrov, do vlastnictví města Ostrov, prosté všech vlastnictví a 

práv třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 15/22 za kupní cenu dle přílohy č. 3. Náklady spojené 

s prodejem bude hradit město Ostrov. 

  

usnesení č. 117/2022 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p.č. 1231, o celkové výměře 31 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž), v k.ú. Ostrov nad Ohří, od pana xxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxx, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov, do vlastnictví města Ostrov, prosté všech vlastnictví a práv 

třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 15/22 za kupní cenu dle přílohy č. 3. Náklady spojené s 

prodejem bude hradit město Ostrov. 

  

usnesení č. 118/2022 

ZM schvaluje nákup pozemku st. p.č. 1033, o celkové výměře 20 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če (garáž), v k.ú. Ostrov nad Ohří, ze SJM manželů, pana xxxxxxxxxxxxxxxx, rč. 

xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov, a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

rč. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov, do vlastnictví města Ostrov, 

prosté všech vlastnictví a práv třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 15/22 za kupní cenu dle 

přílohy č. 3. Náklady spojené s prodejem bude hradit město Ostrov. 

  

usnesení č. 119/2022 

ZM schvaluje nákup stavby bez čp/če (garáž), která je součástí pozemku pozemku st. p.č. 1226, 

o celkové výměře 30 m2, v k.ú. Ostrov nad Ohří, od pana xxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxx, 

trvale bytemxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sadov, do vlastnictví města Ostrov, prosté všech vlastnictví 

a práv třetích osob, za cenu dle usn. ZM č. 14/22 za kupní cenu 180 000 Kč. Náklady spojené 

s prodejem bude hradit město Ostrov. 

  

 14 - Nákup id. spol. podílu 1/2 pozemků č. parc. 818, 819 a 820 v k. ú. Mořičov.  

usnesení č. 120/2022 

ZM schvaluje nákup id. spol. podílu 1/2 pozemků p. č. 818, 819, 820, vše v k.ú. Mořičov, o 

výměře 28 755,50 m2, od paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za účelem 

přípravy pozemků k budoucí výstavbě zahrádkářské kolonie, za cenu dle znaleckého posudku 

č. 3529-68/2019 ve výši 3 296 242,96 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 
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 15 - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ  

usnesení č. 121/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z23/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 15.000 Kč na senior expres a zvyšují se výdaje v 

rozpočtu města pro rok 2022 o 15.000 Kč na MP - senior expres - PHM. 

  

usnesení č. 122/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z25/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 132 000 Kč z financování - převod z FRR a zvyšují se 

výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 132 000 Kč na OŽP - lesy v majetku města - pěstební 

činnost. 

  

usnesení č. 123/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z27/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 6 700 000 Kč z Financování - převod z FRR a zvyšují 

se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 6 700 000 Kč na Výkup garáží v území RP 

Jáchymovská ulice - vlečka a Lidická ul. pro výstavbu komunikace. 

  

usnesení č. 124/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z28/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 2 562 460 Kč z Financování - převod z FRR a zvyšují 

se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 2 562 460 Kč na příspěvek na provoz příspěvkových 

organizací. 

  

usnesení č. 125/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z29/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 4 000 Kč na Pomoc - uprchlíci a zvyšují se výdaje v 

rozpočtu města pro rok 2022: 1 000 Kč na MŠ Masarykova 1195 a 1199 - příspěvek na 

uprchlíky, 1 000 Kč na ZŠ Masarykova 1289 - příspěvek na uprchlíky, 1 000 Kč na ZŠ Májová 

997 - příspěvek na uprchlíky a 1 000 Kč na ZŠ a MŠ Myslbekova 996 - příspěvek na uprchlíky. 

  

usnesení č. 126/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z30/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 103 430 Kč na 5. mezinárodní sympozium a zvyšují se 

výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 103 430 Kč na 5. Sympozium Ostrov, zahradní město 

- od antiky po současnost. 

  

usnesení č. 127/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z31/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 2 300 000 Kč z Financování - převod z FRR a zvyšují 

se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 2 300 000 Kč na VO - elektrická energie. 

  

usnesení č. 128/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z32/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 3 000 000 Kč z Financování - převod z FB a zvyšují se 

výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 3 000 000 Kč na Hroznětínská - parkoviště. 
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usnesení č. 129/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z33/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 1 000 000 Kč z Financování - převod z FB a zvyšují se 

výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 1 000 000 Kč na Zámecký park - zvýšení atraktivity 

parku a klášterní zahrady - pěstební opatření a dosadby. 

  

usnesení č. 130/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z34/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 9 500 000 Kč z Financování - převod z FRR a zvyšují 

se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 9 500 000 Kč na Rekonstrukce Tylovy ulice. 

 

usnesení č. 131/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z35/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 3 850 000 Kč z Financování - převod z FRR a zvyšují 

se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 3 850 000 Kč na DK - výměna oken a rekonstrukce 

fasády. 

  

usnesení č. 132/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z36/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 450 000 Kč z Financování - převod z FRR a zvyšují se 

výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 450 000 Kč na ZŠ Myslbekova - šatní skříňky. 

  

usnesení č. 133/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z37/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 1 500 000 Kč z Financování - převod z FRR a zvyšují 

se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 1 500 000 Kč na Areál kláštera - opravy a udržování. 

  

usnesení č. 134/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z38/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 3 500 000 Kč z Financování - převod z FRR a zvyšují 

se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 3 500 000 Kč na Ostrov, Odborů - Řešení dopravy 

v klidu (úsek mezi Hornickou a Studentskou). 

  

usnesení č. 135/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. Z39/2022: 

Zvyšují se příjmy města pro rok 2022 o 178 000 Kč z Financování - převod z FRR a zvyšují se 

výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 178 000 Kč na MŠ Masarykova - telefonní ústředna. 

  

 16 - Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby  

usnesení č. 136/2022 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 09/2022- RD z Programu finanční 

podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2022 ve výši 150 000 Kč 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v 

předloženém znění. 

  

 17 - Návrh komplexního řešení optimalizace oborové struktury středních škol 

Karlovarského kraje  

usnesení č. 137/2022 

ZM nesouhlasí s Návrhem komplexního řešení optimalizace oborové struktury středních škol 

Karlovarského kraje dle předloženého návrhu z prosince 2021. Realizací této optimalizace by 

došlo ke zhoršení dostupnosti vzdělání pro občany města Ostrova. 
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 18 - Strategický plán rozvoje města Ostrova - plnění a aktualizace  

usnesení č. 138/2022 

ZM schvaluje vyhodnocení plnění projektů Strategického plánu rozvoje města Ostrova k 

31.12.2021 a schvaluje předloženou aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Ostrova dle 

předloženého návrhu pro roky 2022 a následující. 

  

 19 - Schválení Generelu dopravy  

usnesení č. 139/2022 

ZM projednalo a schvaluje předložený Generel dopravy města Ostrova. 

  

 20 - Schválení Generelu zeleně  

usnesení č. 140/2022 

ZM projednalo a schvaluje předložený Generel zeleně města Ostrova. 

  

 21 - Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Ostrov pro volební období let 2022 – 

2026  

usnesení č. 141/2022 

ZM v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném 

znění, stanovuje pro volby do Zastupitelstva města Ostrov, konaných v roce 2022 počet členů 

Zastupitelstva města Ostrov na 21. 

 

     

Ing. Jan Bureš DBA v.r  

starosta 

 

 

 

  

Ing. Marek Poledníček v.r  

místostarosta 

 

 

 

     

 

_________ 

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Rok jednání 


