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Město Ostrov 

Usnesení 

z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v řádném termínu ve středu 22. září 2021 od 15:00 hod. 

v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Souhlas s poskytnutím individuálních dotací 

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2021 (OZV č. 2/2021), o stanovení 

obecního odpadového hospodářství na území města Ostrov 

4. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 3/2021 (OZV č. 3/2021), o místním 

poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

5. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 4/2021 (OZV č. 4/2021), kterou se 

zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 

1/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a mění a ruší některé další 

obecně závazné vyhlášky města Ostrov 

6. Volba přísedící Okresního soudu v Karlových Varech 

7. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace v rámci Programu regenerace 

městských památkových zón v roce 2021 

8. Rozpočtová opatření 

9. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

10. Žádost o odpuštění penále za vrácenou dotaci na podporu bytové výstavby 

11. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej částí pozemku p. č. 979/1 a částí pozemku p. č. 979/3, vše v k. ú. Ostrov nad 

Ohří  

b) Prodej pozemku p. č. 551/14 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 

c) Prodej pozemku p. č. 124 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

d) Prodej pozemku p. č. 10/9 v k. ú. Mořičov 

e) Prodej pozemku p. č. 50/1 a pozemku p. č. 50/3, vše v k. ú. Květnová 

f) Prodej pozemku p. č. 70/1 v k. ú. Květnová 

g) Prodej pozemku p. č. 1469 a pozemku p. č. 22, vše v k. ú. Květnová 

h) Prodej částí pozemku p. č. 2948 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

i) Prodej pozemku st. p. č. 2834, na kterém se nachází objekt občanské vybavenosti 

bez č.p./ č.e., k. ú. Ostrov nad Ohří 

j) Prodej pozemku p. č. 28/2 a části pozemku p.č. 485/8 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

k) Prodej části pozemku p. č. 2740/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

l) Prodej pozemků  p. č. 11 a p.č. 19 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova 

m) Nákup st. p. č. 1565, jehož součástí je stavba garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří   

12. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu 

rozpočtu PO a zprávy z výborů 

a) Souhlas se záměrem Fotbalového klubu Ostrov, z.s. a souhlas se zajištěním 

spolufinancování akce MODERNIZACE HŘIŠTĚ S UMT OSTROV 
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1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. ZM č. 128/21 

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

2019 pod č. 205/19, z roku 2020 pod č. 176/20, 180/20, 182/20 a z roku 2021 pod č. 14/21, 

73/21, 82/21 až 101/21, 103/21 až 115/21, 117/21 až 127/21.  

 

 

2. Souhlas s poskytnutím individuálních dotací 

Usn. ZM č. 129/21 

ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na 

rok 2021 s Vladimírem Suchanem, se sídlem Petřín 1113/10, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 

15717186, na kulturní léto v Ostrově 7. 8. 2021 a 22. 8. 2021 ve výši 180 000,-- Kč 

v předloženém znění.  

 

Usn. ZM č. 130/21 

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 2021 ve výši 

30 000,-- Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na provoz a údržbu 

veřejného Sportparku u nemocnice v roce 2021 pro OSTROV ZDRAVÍ, o.p.s., se sídlem Na 

Florenci 2116/15, Praha 1, PSČ 11000, IČO 27999602, zastoupený Ing. Jožou Lokajíčkem.  

 

 

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2021 (OZV č. 2/2021), o stanovení 

obecního odpadového hospodářství na území města Ostrov 

Usn. ZM č. 131/21 

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 2/2021 (OZV č. 2/2021), o 

stanovení obecního odpadového hospodářství na území města Ostrov, v předloženém znění. 

 

 

4. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 3/2021 (OZV č. 3/2021), o místním 

poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

Usn. ZM č. 132/21 

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 3/2021 (OZV č. 3/2021), o místním 

poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, v předloženém znění. 

 

 

5. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 4/2021 (OZV č. 4/2021), kterou se zrušuje 

obecně závazná vyhláška č. 7/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství a mění a ruší některé další obecně 

závazné vyhlášky města Ostrov 

Usn. ZM č. 133/21 

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 4/2021 (OZV č. 4/2021), kterou se 

zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 

1/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a mění a ruší některé další 

obecně závazné vyhlášky města Ostrov, v předloženém znění. 

 

 

6. Volba přísedící Okresního soudu v Karlových Varech 

Usn. ZM č. 134/21 

ZM zvolilo aklamací přísedící Okresního soudu v Karlových Varech Ing. JS, bytem Ostrov 

363 01.  
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7. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace v rámci Programu regenerace 

městských památkových zón v roce 2021 

Usn. ZM č. 135/21 

ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města  

ve výši 21 000,- Kč na restaurování a obnovu vitrážových oken kostela sv. Michaela a Panny 

Marie Věrné ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Ostrov v rámci Programu regenerace 

MPZ Ostrov v roce 2021 v předloženém znění a ukládá starostovi města tuto Smlouvu 

podepsat. 

 

Usn. ZM č. 136/21 

ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města  

ve výši 111 000,- Kč na rekonstrukci krovu a výměnu střešní krytiny objektu Hroznětínská 

č.p. 148 ve vlastnictví paní NTA v rámci Programu regenerace MPZ Ostrov v roce 2021 

v předloženém znění a ukládá starostovi města tuto Smlouvu podepsat. 

 

 

8. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. Z25/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků na PD na 

dostavbu atletického stadionu na rozšíření zázemí 

Usn. ZM č. 137/21 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z25/2021: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 500.000 Kč z PD na dostavbu v MPZ – 

bytový dům v místě bývalé hasičárny, snižují se výdaje o 30.000 Kč na přípravu projektů 

regenerace městského prostoru a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 530.000 

Kč na PD na dostavbu atletického stadionu na rozšíření zázemí. 

 

b) Rozpočtové opatření č. Z26/2021 – OKSVS – převedení nevyčerpaných finančních 

prostředků z roku 2020 ze sociálního fondu 

Usn. ZM č. 138/21 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z26/2021: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 700 tis. Kč převodem z Fondu 

sociálního a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 700 tis. na výdaje ze 

sociálního fondu.  

 

c) Rozpočtové opatření č. Z27/2021 – OFŠ – přesun finančních prostředků na vlastní daňovou 

povinnost z DPH 

Usn. ZM č. 139/21 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z27/2021: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2021 o 1 000.000,00 Kč z prodeje pozemků 

v majetku města a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 1 000.000 Kč na vlastní 

daňovou povinnost z DPH. 

 

d) Rozpočtové opatření č. Z28/2021 – OŽP – přesun finančních prostředků na nahodilé těžby 

dřeva 

Usn. ZM č. 140/21 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z28/2021: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2021 o 300 000,00 Kč na těžbu dřeva z lesa – 

příjem z prodeje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 300 000,00 Kč na 

výdaje spojené s těžbou dřeva. 
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9. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. ZM č. 141/21 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 12/2021-BJ z Programu finanční 

podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2021 ve výši 150.000,00 Kč s panem JC 

v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 142/21 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 10/2021-POZ z Programu finanční 

podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2021 ve výši 150.000,00 Kč s paní PL 

v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 143/21 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 13/2021-POZ z Programu finanční 

podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2021 ve výši 150.000,00 Kč s panem L a 

PU v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 144/21 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 14/2021-POZ z Programu finanční 

podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2021 ve výši 150.000,00 Kč s paní KŠ 

v předloženém znění. 

 

 

10. Žádost o odpuštění penále za vrácenou dotaci na podporu bytové výstavby 

Usn. ZM č. 145/21 

ZM schvaluje Žádost o odpuštění penále za vrácenou dotaci na podporu bytové výstavby, 

vyplývající z porušení smlouvy, ve výši 22.240 Kč paní LL. 

 

 

11. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej částí pozemku p. č. 979/1 a částí pozemku p. č. 979/3, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří  

Usn. ZM č. 146/21 

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

pozemek p. č. 979/4 o výměře 501 m2 a jako pozemek p. č. 979/5 o výměře 11 m2, v k. ú. 

Ostrov nad Ohří, do vlastnictví paní ZD, PSČ 363 01, za cenu dle Znaleckého posudku č. 

3669-12/2021 ve výši 225,00 Kč/m2, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej 

bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

 

Usn. ZM č. 147/21 

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

pozemek p. č. 979/6 o výměře 250 m2, v k. ú. Ostrov nad Ohří, do společného jmění manželů 

pana SB, a paní AB, PSČ 363 01, za cenu dle Znaleckého posudku č. 3669-12/2021 ve výši 

225,00 Kč/m2, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. Veškeré 

náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

 

Usn. ZM č. 148/21 

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

pozemek p. č. 979/7 o výměře 375 m2, v k. ú. Ostrov nad Ohří, do společného jmění manželů 

Mgr. LB, a Ing. LB, PSČ 363 01, za cenu dle Znaleckého posudku č. 3669-12/2021 ve výši 

225,00 Kč/m2, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. Veškeré 

náklady spojené s převodem uhradí kupující. 
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Usn. ZM č. 149/21 

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

pozemek p. č. 979/8 o výměře 233 m2, v k. ú. Ostrov nad Ohří, do společného jmění manželů 

pana PN, PSČ 363 01, a paní SN, PSČ 363 01, za cenu dle Znaleckého posudku č. 3669-

12/2021 ve výši 225,00 Kč/m2, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude 

vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

 

Usn. ZM č. 150/21 

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

pozemek p. č. 979/9 o výměře 196 m2, v k. ú. Ostrov nad Ohří, do vlastnictví paní LB, PSČ 

363 01, za cenu dle Znaleckého posudku č. 3669-12/2021 ve výši 225,00 Kč/m2, plus DPH v 

zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem 

uhradí kupující. 

 

Usn. ZM č. 151/21 

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

pozemek p. č. 979/10 o výměře 98 m2, v k. ú. Ostrov nad Ohří, do vlastnictví paní JG, PSČ 

363 01, za cenu dle Znaleckého posudku č. 3669-12/2021 ve výši 225,00 Kč/m2, plus DPH v 

zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem 

uhradí kupující. 

 

Usn. ZM č. 152/21 

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

pozemek p. č. 979/11 o výměře 19 m2, v k. ú. Ostrov nad Ohří, do vlastnictví paní JM, PSČ 

363 01, za cenu dle Znaleckého posudku č. 3669-12/2021 ve výši 225,00 Kč/m2, plus DPH v 

zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem 

uhradí kupující. 

 

Usn. ZM č. 153/21 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 979/3, oddělené na základě GP č. 1862-46/2016 jako 

pozemek p. č. 979/25 o výměře 120 m2, v k. ú. Ostrov nad Ohří, do vlastnictví panu JO, PSČ 

363 01, za cenu dle Znaleckého posudku č. 3669-12/2021 ve výši 225,00 Kč/m2, plus DPH v 

zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem 

uhradí kupující. 

 

Usn. ZM č. 154/21 

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 ZD, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/35 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví,   

 

panu SB, a paní AB, PSČ 363 01, podíl o velikosti 1/35 na pozemku do jejich společného 

jmění manželů, 

  

Mgr. LB, a Ing. LB, PSČ 363 01, podíl o velikosti 1/35 na pozemku do jejich společného 

jmění manželů,  

 

panu PN, PSČ 363 01 a paní SN, PSČ 363 01, podíl o velikosti 1/35 na pozemku do jejich 

společného jmění manželů,  
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paní LB, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/35 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví,   

  

paní JG, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/35 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví,   

 

paní JM, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/35 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví,   

 

panu JO, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/35 na pozemku do jeho výlučného vlastnictví,   

 

Mgr. VK, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/35 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví,  

 

panu MS, paní VS, PSČ 363 01, podíl o velikosti 1/35 na pozemku do jejich společného 

jmění manželů, 

   

panu FS, PSČ 362 72, podíl o velikosti id 1/35 na pozemku do jeho výlučného vlastnictví,   

 

panu HT, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/35 na pozemku do jeho výlučného vlastnictví,   

 

panu JV, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/35 na pozemku do jeho výlučného vlastnictví,   

 

paní MP, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/35 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví,   

 

panu PK, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/35 na pozemku do jeho výlučného vlastnictví,  

 

panu LD, a AD, PSČ 363 01, podíl o velikosti 1/35 na pozemku do jejich společného jmění 

manželů, 

 

paní RL, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/35 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví,   

 

panu LN, a paní DB, PSČ 363 01, podíl o velikosti 1/35 na pozemku do jejich společného 

jmění manželů,   

 

paní DS, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/35 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví,   

 

panu PV, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/35 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví, 

  

panu ZP, a paní SP, PSČ 363 01, podíl o velikosti 1/35 na pozemku do jejich společného 

jmění manželů, 

 

paní DŘ, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/35 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví,  

 

panu RP, a paní MP, PSČ 363 01, podíl o velikosti 1/35 na pozemku do jejich společného 

jmění manželů,  

 

panu PH, a paní MH, PSČ 362 51, podíl o velikosti 1/35 na pozemku do jejich společného 

jmění manželů,   

 

panu ML, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/35 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví,  

 

Mgr. JV, PSČ 362 72, podíl o velikosti id 1/70 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví,   
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paní VD, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/70 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví,  

  

panu VM, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/35 na pozemku do jeho výlučného vlastnictví,   

 

panu MK, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/70 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví,   

 

paní JK, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/70 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví,   

 

paní ET, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/35 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví,   

 

panu LZ, PSČ 400 11, a paní OZ, PSČ 363 01, podíl o velikosti 1/35 na pozemku do jejich 

společného jmění manželů,  

 

paní MV, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/35 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví,  

 

panu MŠ, a paní AŠ, PSČ 363 01, podíl o velikosti 1/35 na pozemku do jejich společného 

jmění manželů,  

 

panu LK, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/35 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví,   

 

za cenu dle ZP č. 3669-12/2021 ve výši 225,00 Kč/m2, plus DPH v zákonné výši v případě, že 

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

 

b) Prodej pozemku p. č. 551/14 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 

Usn. ZM č. 155/21 

ZM neschvaluje prodej pozemku p. č. 551/14 o výměře 437 m2 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova, 

paní PP, PSČ 363 01. 

 

Usn. ZM č. 156/21 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 551/14 o výměře 437 m2 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova, 

panu MČ, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 1/3 na pozemku do jeho výlučného vlastnictví, a 

paní DČ, PSČ 363 01, podíl o velikosti id 2/3 na pozemku do jejího výlučného vlastnictví, za 

cenu dle Znaleckého posudku č. 3693-36/2021 ve výši 142 000,00 Kč, plus DPH v zákonné 

výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí 

kupující. 

 

c) Prodej pozemku p. č. 124 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. ZM č. 157/21 

ZM neschvaluje prodej pozemku p. č. 124 o výměře 275 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, paní JN, 

PSČ 363 01. 

 

d) Prodej pozemku p. č. 10/9 v k. ú. Mořičov 

Usn. ZM č. 158/21 

ZM neschvaluje prodej pozemku p. č. 10/9 o výměře 311 m2 v k. ú. Mořičov, do SJM 

manželů S, M, a J, PSČ 363 01. 
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e) Prodej pozemku p. č. 50/1 a pozemku p. č. 50/3, vše v k. ú. Květnová 

Usn. ZM č. 159/21 

ZM neschvaluje prodej pozemku p. č. 50/1 o výměře 568 m2 v k. ú. Květnová, do SJM 

manželů, MS, a BS, PSČ 363 01. 

 

Usn. ZM č. 160/21 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 50/3 o výměře 873 m2 v k. ú. Květnová, do SJM manželů, 

MS, a BS, PSČ 363 01, za cenu dle Znaleckého posudku č. 3694-37/2021 ve výši 280 000,00 

Kč, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. Veškeré náklady s 

převodem uhradí kupující. 

 

f) Prodej pozemku p. č. 70/1 v k. ú. Květnová 

Usn. ZM č. 161/21 

ZM neschvaluje prodej pozemku p. č. 70/1 o výměře 1 241 m2 v k. ú. Květnová, do SJM 

manželů Š, P, a M, PSČ 363 01. 

 

g) Prodej pozemku p. č. 1469 a pozemku p. č. 22, vše v k. ú. Květnová 

Usn. ZM č. 162/21 

ZM neschvaluje prodej pozemku p. č. 1469 o výměře 699 m2 a pozemku p. č. 22 o výměře 

222 m2, vše v k. ú. Květnová, paní BH, PSČ 363 01. 

 

h) Prodej částí pozemku p. č. 2948 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. ZM č. 163/21 

ZM neschvaluje prodej částí pozemku p. č. 2948 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Ostrov nad 

Ohří, do SJM manželů T, Z, a L, PSČ 363 01. 

 

i) Prodej pozemku st. p. č. 2834, na kterém se nachází objekt občanské vybavenosti bez č.p./ 

č.e., k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. ZM č. 164/21 

ZM neschvaluje prodej pozemku st. p. č. 2834 o výměře 66 m2, pod stavbou objektu občanské 

vybavenosti bez č.p./ č.e. ve vlastnictví pana ZK, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, do vlastnictví 

panu ZK, PSČ 356 01. 

 

j) Prodej pozemku p. č. 28/2 a části pozemku p.č. 485/8 v k.ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. ZM č. 165/21 

ZM neschvaluje prodej pozemku p. č. 28/2 o výměře 49 m2 a části pozemku p.č. 485/8 o 

výměře cca 144 m2 v k.ú. Ostrov nad Ohří, do SJM panu VP, a PP, 363 01 Ostrov. 

 

k) Prodej části pozemku p. č. 2740/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. ZM č. 166/21 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č.  2740/1, oddělené na základě GP č. 2344 - 46/2021 

jako pozemek p.č. 2740/21 o výměře 738 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, do SJM panu Ing. HN, 

36005 a paní NTBB, 363 01 Ostrov, za cenu 457 560,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 3695-

38/2021, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. Veškeré 

náklady spojené s převodem uhradí kupující. 
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l) Prodej pozemků  p. č. 11 a p.č. 19 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova 

Usn. ZM č. 167/21 

ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 11  o výměře 362 m2 a pozemku p.č. 19 o výměře 464 

m2, oba v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova p. TZ, 36301 Ostrov.  

 

m) Nákup st. p. č. 1565, jehož součástí je stavba garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří   

Usn. ZM č. 168/21 

ZM schvaluje, v rámci využití předkupního práva podle §101, Zákona č. 183//2006 Sb., 

nákup pozemku st. p. č. 1565 o výměře 26 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./ č.e. v 

k. ú. Ostrov nad Ohří, ze SJM M, S, a V, PSČ 360 05, do majetku Města Ostrov, za kupní 

cenu sjednanou ve výši 66 710,00 Kč v souladu se ZP č. 3682-25/2021. Veškeré náklady 

spojené s prodejem nemovité věci uhradí kupující, tj. město Ostrov.   

 

 

12. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu 

rozpočtu PO a zprávy z výborů 

a) Souhlas se záměrem Fotbalového klubu Ostrov, z.s. a souhlas se zajištěním 

spolufinancování akce MODERNIZACE HŘIŠTĚ S UMT OSTROV 

Usn. ZM č. 169/21 

ZM souhlasí se záměrem Fotbalového klubu Ostrov, z.s., se sídlem U Nemocnice 1202, 363 

01 Ostrov, IČ 476 99 264, předložit žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu do 

PROGRAMU č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, jehož nositelem je 

Národní sportovní agentura, na akci MODERNIZACE HŘIŠTĚ S UMT OSTROV, jejímž 

předmětem je výměna umělého trávníku na fotbalovém hřišti FK Ostrov a souhlasí se 

zajištěním spolufinancování akce MODERNIZACE HŘIŠTĚ S UMT OSTROV z rozpočtu 

Města Ostrov do výše celkových výdajů akce, a to v případě, že Fotbalový klub Ostrov, z.s. 

získá na tuto akci dotaci ze státního rozpočtu v objemu 70% způsobilých výdajů uvedených 

v žádosti o dotaci. Maximální výše spolufinancování bude 2,25 mil. Kč.  

 

Usn. ZM č. 170/21 

ZM ukládá RM před zahájením realizace projektu zajistit kontrolu PD a v průběhu realizace 

pravidelnou kontrolu prací a čerpání finančních prostředků. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Bureš, DBA v.r.             Ing. Marek Poledníček v.r.  

 starosta města      místostarosta města  

    


