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Město Ostrov 

Usnesení 

z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v řádném termínu ve středu 3. února 2021 od 15:00 hod. 

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

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za období 01. 01. 2020 – 31. 12. 2020 

3. Rozpočtová opatření 

4. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

5. Schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města 

na rok 2021  

6. Prodeje, nákupy, směny 

a) Nákup objektu občanské vybavenosti na pozemku st. p. č. 2834, k. ú. Ostrov nad 

Ohří (předkupní právo) 

b) Prodej části pozemku p. č. 31/4 v k. ú. Vykmanov u Ostrova 

c) Prodej částí pozemků p. č. 398/4, p. č. 183/2, p. č. 181/2, vše v k. ú. Dolní Žďár u 

Ostrova 

d) Prodej pozemku st. p. č. 1336, na kterém se nachází stavba garáže bez č.p./ č.e., vše 

v k. ú. Ostrov nad Ohří 

e) Prodej pozemku p. č. 205/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří  

f) Dohoda o úhradě nákladů vzniklých v souvislosti se směnou pozemků, mezi Lesy 

České republiky, s.p a Městem Ostrov 

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

rozpočtu PO a zprávy z výborů 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. ZM č. 1/21 

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

2020 pod č. 149/20, 151/20 a 183/20 až 211/20. 

 

 

2. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za období 01. 01. 2020 – 31. 12. 2020 

Usn. ZM č. 2/21 

ZM schvaluje zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2020 v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 3/21 

ZM ukládá RM, aby velitel MP Ostrov předkládal ZM zprávu o činnosti městské policie od 

roku 2021 vždy za kalendářní rok. 
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3. Rozpočtové opatření 

a) Rozpočtové opatření č. Z1/2021 – OMIS – zařazení příspěvku z Česko-Německého fondu 

budoucnosti a převod finančních prostředků z fondu budoucnosti na obnovu náhrobků 

historických osobností Ostrov 

Usn. ZM č. 4/21 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z1/2021: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 130.000 Kč z příspěvku z Česko-

Německého fondu budoucnosti, zařazují se příjmy převodem z fondu budoucnosti ve výši 

240.000 Kč a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 370.000 Kč na 

obnovu náhrobků historických osobností Ostrova.  

 

 

4. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. ZM č. 5/21 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 01/2021-RD z Programu finanční 

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

paní JP v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 6/21 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 03/2021-RD z Programu finanční 

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

paní MM v předloženém znění. 

 

 

5. Schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města na 

rok 2021  

Usn. ZM č. 7/21 

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

rok 2021 s Fotbalovém klubem Ostrov, z.s. se sídlem Ostrov, U Nemocnice 1202, 363 01, 

IČO 476 99 264, zastoupeným panem Ing. Pavlem Bursíkem, na zajištění fungování a rozvoje 

fotbalového stadiónu ve výši 839 000,-- Kč v předloženém znění.  

 

Usn. ZM č. 8/21 

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

rok 2021 s Atletikou Ostrov, z.s. se sídlem Bezručova 342, 363 01 Ostrov, IČO 080 80 151, 

zastoupenou paní Mgr. Evou Zekuciovou, na zajištění fungování a rozvoje atletického 

stadiónu ve výši 1 138 339,-- Kč v předloženém znění.  

 

Usn. ZM č. 9/21 

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

rok 2021 s První Krušnohorskou o.p.s., se sídlem Dr. Davida Bechera 1009/18, Karlovy Vary, 

PSČ 360 01, IČO 2429497, zastoupenou Miroslavem Račkem, na úpravu lyžařských 

běžeckých stop a turistických tras v Krušných horách v roce 2020 ve výši 100 000,-- Kč 

v předloženém znění.  
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6. Prodeje, nákupy, směny 

a) Nákup objektu občanské vybavenosti na pozemku st. p. č. 2834, k. ú. Ostrov nad Ohří 

(předkupní právo) 

Usn. ZM č. 10/21 

ZM neschvaluje, v rámci využití předkupního práva, nákup objektu občanské vybavenosti bez 

č.p./ č.e. (občerstvení u autobusové zastávky „U jídelny“), z vlastnictví pana ZK, Sokolov, 

která se nachází na pozemku st. p. č. 2834 o výměře 66 m2 ve vlastnictví města Ostrov, vše 

v k. ú. Ostrov nad Ohří, do vlastnictví města Ostrov, za nabídnutou kupní cenu ve výši 599 

000,00 Kč.  

 

b) Prodej části pozemku p. č. 31/4 v k. ú. Vykmanov u Ostrova 

Usn. ZM č. 11/21 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 31/4, oddělené na základě GP č. 140-43/2020 jako 

pozemek p. č. 31/6 o výměře 350 m², vše v k. ú. Vykmanov u Ostrova, do vlastnictví pana 

DM, Záhumení, za cenu dle znaleckého posudku č. 3650-70/2020 ve výši 118 560,00 Kč plus 

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

s převodem uhradí kupující. 

 

c) Prodej částí pozemků p. č. 398/4, p. č. 183/2, p. č. 181/2, vše v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

Usn. ZM č. 12/21 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. p. č. 181/2 oddělené jako díl „a“ o výměře 3 m2, 

části pozemku p. č. 183/2 oddělené jako díl „b“ o výměře 46 m2 a části pozemku p. č. 398/4 

oddělené jako díl „c“ o výměře 81 m2, které budou následně sloučeny do pozemku p. č. 398/8 

o výměře 130 m2, vše v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, na základě GP č. 421-55/2020, do 

vlastnictví paní ZS, bytem Ostrov, za cenu dle znaleckého posudku č. 3625-45/2020 ve výši 

41 600,00 Kč plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. Veškeré 

náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

 

d) Prodej pozemku st. p. č. 1336, na kterém se nachází stavba garáže bez č.p./ č.e., vše v k. ú. 

Ostrov nad Ohří 

Usn. ZM č. 13/21 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. st. 1336 o výměře 25 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří do 

vlastnictví pana RB, Stráž nad Ohří, za cenu dle znaleckého posudku č. 3646-66/2020, ve výši 

22 590,- Kč, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. Veškeré 

náklady s převodem uhradí kupující. 

 

e) Prodej pozemku p. č. 205/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří  

Usn. ZM č. 14/21 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 205/3 o výměře 326 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří do 

společného jmění manželů, panu Ing. VN, Ostrov a Mgr. DN, Ostrov, za cenu dle znaleckého 

posudku č. 3655-75/2020, ve výši 195 600,- Kč, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na 

prodej bude vztahovat. Veškeré náklady s převodem uhradí kupující. 
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f) Dohoda o úhradě nákladů vzniklých v souvislosti se směnou pozemků, mezi Lesy České 

republiky, s.p a Městem Ostrov 

Usn. ZM č. 15/21 

ZM schvaluje uzavření Dohody o úhradě nákladů vzniklých v souvislosti se směnou 

pozemků, mezi státním podnikem Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 

500 08 Nový Hradec Králové IČ 42196451 a Městem Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 

01 Ostrov IČ 00254843, ve které se stanovuje způsob rozdělení úhrady nákladů, vznikající 

v souvislosti se vzájemnou směnou lesních pozemků, kdy každá ze stran uhradí náklady ve 

výši 170 000,00 Kč, rovnající se ½ nákladů.   

 

 

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

PO a zprávy z výborů 

- bez usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 starosta města      místostarosta města  

    


