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Město Ostrov 

Usnesení 

z 9. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 23. 5. 2022 od 15:00. 

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

  

 1 - Kontrola plnění usnesení  

usnesení č. 366/2022 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2019 pod 

č. 999/19 až 1001/19, z roku 2020 pod č. 499/20 až 503/20, z roku 2021 pod č. 575/21, 583/21 

až 585/21, 646/21 a z roku 2022 pod č. 118/22 až 125/22, 129/22, 130/22, 162/22, 180/22 až 

182/22, 187/22 až 191/22, 225/22, 226/22, 228/22, 230/22, 232/22, 234/22 až 238/22, 245/22, 

249/22, 252/22, 253/22, 255/22 až 259/22, 261/22 až 265/22, 268/22, 269/22, 271/22, 272/22, 

274/22 až 276/22, 278/22, 281/22 až 284/22, 286/22 až 311/22, 313/22, 314/22, 316/22 až 

318/22, 322/22 až 325/22, 327/22, 328/22, 334/22, 337/22 až 343/22, 347/22 až 352/22, 358/22, 

359/22, 363/22 až 365/22. 

  

 2 - SMLOUVA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ - pověření Centrálního 

zadavatele k provedení centralizovaného zadání Veřejné zakázky  

usnesení č. 367/2022 

RM souhlasí se „SMLOUVOU O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ“ a zmocňuje 

Centrálního zadavatele, tzn. Ministerstvo zemědělství ČR, aby pro něj provedl centralizované 

zadávání Veřejné zakázky, jejímž předmětem bude: 

Pořízení plomb a lístků o původu zvěře jako součást kontrolního mechanizmu státu (dále 

též i „komplety“), přičemž jejich specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

  

 3 - MP - Vyřazení a likvidace majetku  

usnesení č. 368/2022 

Rada města schvaluje vyřazení a likvidaci drobného majetku na základě doporučení likvidační 

komise. 

  

 4 - Strategický plán rozvoje města Ostrova - plnění a aktualizace (2.čtení)  

usnesení č. 369/2022 

RM doporučuje ZM schválit vyhodnocení plnění projektů Strategického plánu rozvoje města 

Ostrova k 31.12.2021 a doporučuje ZM schválit předloženou aktualizaci Strategického plánu 

rozvoje města Ostrova dle předloženého návrhu pro roky 2022 a následující. 

  

 5 - Projednání Generelu dopravy  

usnesení č. 370/2022 

RM projednala a doporučuje ZM schválit předložený Generel dopravy města Ostrova. 

  

usnesení č. 371/2022 

RM ukládá ORUP zařadit projednání předloženého Generelu dopravy na jednání ZM. 

  

usnesení č. 372/2022 

RM ukládá příslušným odborům MěÚ plnit úkoly pro realizaci stanovených cílů a opatření ve 

schváleném Generelu dopravy. 

  

usnesení č. 373/2022 

RM ukládá ORUP zveřejnit schválený Generel dopravy na webových stránkách města Ostrova. 
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 6 - Projednání Generelu zeleně  

usnesení č. 374/2022 

RM projednala a doporučuje ZM schválit předložený Generel zeleně města Ostrova. 

  

usnesení č. 375/2022 

RM ukládá ORUP zařadit projednání předloženého Generelu zeleně na jednání ZM. 

  

usnesení č. 376/2022 

RM ukládá příslušným odborům MěÚ plnit úkoly pro realizaci návrhu systému zeleně města 

Ostrova, stanovených priorit, opatření a doporučení ve schváleném Generelu zeleně. 

  

usnesení č. 377/2022 

RM ukládá ORUP zveřejnit schválený Generel zeleně na webových stránkách města Ostrova. 

  

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

usnesení č. 378/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 379/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 380/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 381/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 382/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 383/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 384/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 385/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 386/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 387/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 388/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 389/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 390/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 391/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 392/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 393/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 394/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 395/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 396/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 397/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 398/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 399/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 400/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 401/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 
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 8 - Pronájem sloupů veřejného osvětlení v majetku města Ostrov v intravilánu města 

Ostrov a jeho přilehlých místních částech, pronájem zábradlí na pozemku p. č. 2898/3 v 

k. ú. Ostrov nad Ohří a podnájem výkladců náležejících prostorům určených k podnikání 

v majetku města Ostrov, k umístění reklamních bannerů ve volební kampani 2022  

usnesení č. 402/2022 

RM schvaluje jednorázový pronájem sloupů veřejného osvětlení v majetku města Ostrov v 

intravilánu města Ostrov a jeho přilehlých místních částech (Ostrov, Dolní Žďár, Horní Žďár, 

Kfely, Hluboký, Mořičov, Květnová, Vykmanov, Maroltov, Arnoltov), k umístění reklamních 

bannerů o velikosti max. 90 (v) x 65 (š) cm, politickým stranám, politickým hnutím nebo 

koalicím, jejich kandidátům nebo nezávislým kandidátům, jejichž kandidátní listiny byly 

zaregistrovány k Volbám do Senátu a obecních zastupitelstev 2022, za účelem reklamní 

kampaně pro tyto volby, za nájemné 100 Kč/sloup/období. 

  

usnesení č. 403/2022 

RM schvaluje jednorázový pronájem zábradlí na pozemku p. č. 2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří, 

pro umístění reklamních bannerů o velikosti max. 1 x 2 m, politickým stranám, politickým 

hnutím nebo koalicím, jejich kandidátům nebo nezávislým kandidátům, jejichž kandidátní 

listiny byly zaregistrovány k Volbám do Senátu a obecních zastupitelstev 2022, za nájemné 100 

Kč plus DPH/m2/týden. 

 

usnesení č. 404/2022 

RM souhlasí s jednorázovým podnájmem výkladců náležejících prostorům určených k 

podnikání v majetku Města Ostrov, pro umístění reklamních bannerů, politickým stranám, 

politickým hnutím nebo koalicím, jejich kandidátům nebo nezávislým kandidátům, jejichž 

kandidátní listiny byly zaregistrovány k Volbám do Senátu a obecních zastupitelstev 2022, za 

účelem reklamní kampaně pro tyto volby s tím, že smluvní cena podnájemného za jednotku 

nesmí být vyšší než cena za jednotku uvedená v nájemní smlouvě mezi městem Ostrov a 

nájemcem. 

  

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

usnesení č. 405/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 

  

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

usnesení č. 406/2022 

RM doporučuje ZM schválit prodej st. p.č. 3312 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 5 m2, 

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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 11 - Pronájem pozemku p. č. 563/5 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova  

usnesení č. 407/2022 

RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 563/5 o výměře 7872 m2 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova, 

na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 0,12 Kč/m2/rok, paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx, za účelem sekání trávy a sezónní pastvy koní s podmínku respektování 

limitů a omezení dle platného Územního plánu Ostrov a urbanistické studie (pozemek p. č. 

563/5 je z části dotčen veřejně prospěšnou stavbou PO2 - dětské víceúčelové hřiště na pravém 

břehu Jáchymovského potoka a z části je dotčen veřejně prospěšnou stavbou WD23 – část 

přeložky III./22128 Dolní Žďár na Hluboký u Ostrova, dále je pozemek součástí jedné z 

rozvojových lokalit města Ostrov, ke které je zpracována Urbanistická studie Horní Žďár z roku 

2008 vč. aktualizace dopravní studie z roku 2018) a s podmínku ukončení nájemní smlouvy v 

případě realizace záměrů města Ostrov v dané lokalitě v souladu s platným Územním plánem 

Ostrov a urbanistickou studií. Dále nesmí dojít k narušení obnovy a k ohrožení nebo oslabení 

stabilizační funkce významných krajinných prvků. 

Pokud nebude nájemní smlouva uzavřena do 60 dnů (rozvazovací podmínka) ode dne doručení 

tohoto usnesení RM paní xxxxxxxxx, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení 

automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

  

 12 - Zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě „Ostrov, KV, Smetanova, pč. 977/1, 

kNN, IV-12-0018069“, k. ú. Ostrov nad Ohří.  

usnesení č. 408/2022 

RM ruší své usnesení č. 882/21 ze dne 11.10.2021, kterým RM neschválila zřízení věcného 

břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby a opravy zařízení pro distribuci 

elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Ostrov, KV, Smetanova, pč. 977/1, kNN, IV-

12-0018069“, vymezujícího rozsah věcného břemene - služebnosti a právo provést stavbu na 

pozemcích p.č. 977/1 a p.č. 1132/2 v k.ú. Ostrov nad Ohří, pro oprávněného, společnost ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem, Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 

29 035. 

  

usnesení č. 409/2022 

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby 

a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Ostrov, KV, 

Smetanova, pč. 977/1, kNN, IV-12-0018069“, vymezujícího rozsah věcného břemene - 

služebnosti a právo provést stavbu na pozemcích p.č. 977/1 a p.č. 1132/2 v k.ú. Ostrov nad 

Ohří, pro oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem, Děčín, Děčín IV - 

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035, za jednorázovou náhradu, ve výši 

2700 Kč plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Veškeré náklady 

na zřízení věcného břemene - služebnosti, včetně nákladů na vypracování znaleckého posudku, 

GP a náhrad povinnému, ponese oprávněný. 

  

 13 - Prodej části pozemku p. č. 2058/1 o výměře cca 9300 m² v k. ú. Ostrov nad Ohří  

usnesení č. 410/2022 

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 2058/1 o výměře cca 9300 m2 v k. ú. 

Ostrov nad Ohří, do majetku společnosti 3 Best s.r.o., IČ 28022335 se sídlem Karlovy Vary – 

Sedlec 125, PSČ 36010 zastoupeném p. Romanem Kroulíkem, s podmínkou zřízení 

předkupního práva a práva zpětné koupě za poloviční cenu v případě, že stavba nebude do šesti 

let zkolaudována, za cenu dle ZP, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude 

vztahovat. Veškeré náklady s převodem, včetně příslušného poplatku za odnětí zemědělské 

půdy ze ZPF uhradí kupující. 
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 14 - Zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě „Ostrov, KV, U Koupaliště pč. 

636/1, kVN, IZ-12-0001364“, k.ú. Ostrov nad Ohří.  

usnesení č. 411/2022 

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby 

a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Ostrov, KV, U 

Koupaliště pč. 636/1, kNN, IZ-12-0001364“, vymezujícího rozsah věcného břemene - 

služebnosti a právo provést stavbu na pozemku p.č. 636/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří, pro 

oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem, Děčín, Děčín IV - Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035, za jednorázovou náhradu, ve výši 2000 Kč plus 

DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Současně bude po realizaci 

stavby IZ-12-0001364 stávající věcné břemeno vymazáno z KN v rozsahu rušeného kabelu VN. 

Veškeré náklady na zřízení věcného břemene - služebnosti, včetně nákladů na vypracování GP 

a náhrad povinnému, ponese oprávněný. 

 

 15 - 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. 412/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 

 

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. 

 

  

 16 - Ukončení Nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. st. 1017, jehož součástí je 

stavba garáže  

usnesení č. 413/2022 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 373-16-10-21 na pronájem pozemku st. p. č. 

1017 o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č. p./č. e., v k. ú. Ostrov nad Ohří, 

panu MJ, bytem Ostrov, xx, PSČ 363 01, s to dohodou k 31. 05. 2022. 
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 17 - Pronájem vývěsní skříně na pozemku p. č. 224/35 v k. ú. Ostrov nad Ohří  

usnesení č. 414/2022 

RM schvaluje pronájem vývěsní skříňky na pozemku p. č. 224/35 v k. ú. Ostrov nad Ohří, na 

dobu neurčitou, za nájemné ve výši 550 Kč/rok, panu Ing. MP, bytem Ostrov, xx, PSČ 363 01, 

za účelem prezentace a propagace politického uskupení Ostrováci.cz. Pokud nebude nájemní 

smlouva uzavřena do 60 dnů (rozvazovací podmínka) ode dne doručení tohoto usnesení RM, 

bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 

  

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

usnesení č. 415/2022 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za účelem zahrádkářského využití. 

  

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

usnesení č. 416/2022 

RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p. č. 940/11 o výměře 100 m2 v k. ú. Ostrov 

nad Ohří, paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

 

  

 20 - Zrušení Usn. RM č. 779/21 ze dne 23.08.2021 a prodej části pozemku p. č. 979/1 a 

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

usnesení č. 417/2022 

RM ruší své Usn. RM č. 779/21 ze dne 23.08.2021, 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. 418/2022 

RM doporučuje 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, a to: 

paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti 1/34 

na pozemku do jejich společného jmění manželů, 

Mgr. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti 1/34 na 

pozemku do jejich společného jmění manželů, 

panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



  10/19 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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

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

paní 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx, 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 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podíl o 

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

panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx, 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 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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,  
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panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti 1/34 

na pozemku do jejich společného jmění manželů,  

panuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx, 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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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,  
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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. 

  

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

usnesení č. 419/2022 

RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p.č. 31/4 v k.ú. Vykmanov u Ostrova p. 

xxxxxxxxxxxxxxxx r.č. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ostrov. 

  

 22 - Prodej bytové jednotky Lipová 643/8 v bytovém domě č.p. 643 v k.ú. Ostrov nad Ohří  

usnesení č. 420/2022 

RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky Lipová 643/8 v bytovém domě č.p. 642, 

643,643 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. 

  

 23 - Souhlasy s užíváním bytu  

usnesení č. 421/2022 

RM souhlasí s užíváním bytu v ul. Krušnohorská 615/2 v Ostrově těmito osobami: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu od 17. 3. 2022 do 4. 5. 2022. 

  

usnesení č. 422/2022 

RM souhlasí s užíváním bytu v ul. Krušnohorská 616/16 v Ostrově těmito osobami: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 18. 3. 2022 na dobu 3 měsíců. 

  

usnesení č. 423/2022 

RM souhlasí s užíváním bytu v ul. Hornická 618/6 v Ostrově těmito osobami: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 18. 3. 2022 

na dobu 3 měsíců. 

  

usnesení č. 424/2022 

RM souhlasí s užíváním bytu v ul. Hornická 618/12 v Ostrově těmito osobami: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 1. 4. 2022 na dobu 3 měsíců. 

  

usnesení č. 425/2022 

RM souhlasí s užíváním bytu v ul. Hornická 618/1 v Ostrově těmito osobami: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 8. 4. 2022 do 30. 6. 2022. 

  

usnesení č. 426/2022 

RM souhlasí s užíváním bytu v ul. Hornická 618/29 v Ostrově těmito osobami: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 8. 4. 2022 do 30. 6. 2022. 

  

usnesení č. 427/2022 

RM souhlasí s užíváním bytu v ul. Klášterní 141/B3 v Ostrově těmito osobami: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 9. 4. 2022 do 30. 6. 2022. 

  

usnesení č. 428/2022 

RM souhlasí s užíváním bytu v ul. Klášterní 141/B2 v Ostrově těmito osobami: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 9. 4. 2022 do 30. 6. 2022. 
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usnesení č. 429/2022 

RM souhlasí s užíváním bytu v ul. Krušnohorská 1103/1 v Ostrově těmito osobami: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx od 26. 4. 2022 do 30. 6. 2022. 

  

usnesení č. 430/2022 

 RM souhlasí s užíváním bytu v ul. Krušnohorská 1102/3 v Ostrově těmito osobami: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx od 27. 4. 2022 do 30. 6. 2022.  

  

usnesení č. 431/2022 

RM souhlasí s užíváním bytu v ul. Krušnohorská 615/2 v Ostrově těmito osobami: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 5. 5. 2022 do 30. 6. 2022. 

  

 24 - Poskytnutí mimořádného příspěvku - Domov pokojného stáří v Ostrově  

usnesení č. 432/2022 

RM neschvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku z rozpočtu města Ostrov ve výši 46 345 

Kč organizaci Oblastní charita Ostrov, IČ 49753185, se sídlem Lidická 1036, 363 01 Ostrov, 

zastoupenou Mgr. Tomášem Fexou, na kompenzaci navýšených plateb za pobyt klientů v 

Domově pokojného stáří v Ostrově za měsíc březen 2022. 

  

 25 - Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na čp. 612/19  

usnesení č. 433/2022 

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s pí xxxxxxxxxxxxxx k bytu o velikosti 3+kk v 

ul. Odborů 612/19 v Ostrově o 6 měsíců. 

  

 26 - Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na čp. 619/12; Prodlužování nájemních smluv  

usnesení č. 434/2022 

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu v ul. Odborů 619/12 v Ostrově s pí 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx do 12. 6. 2022. Dále bude nájemní smlouva prodlužována po 1 měsíci 

až do úplného zaplacení dluhu za podmínky dodržování splátek a pravidelné úhrady nájemného 

a služeb za běžný měsíc. 

  

usnesení č. 435/2022 

RM vydává pokyn k dodržování Dodatku č. 1 ke směrnici Nakládání s pohledávkami u správce 

městského majetku a dodržování Příkazní smlouvy o správě bytového a nebytového majetku 

Města Ostrov uzavřené s Dosprou spol. s r.o. 

  

 27 - Žádost o rozšíření nájemní smlouvy k bytu Brigádnická 1035/56, Ostrov  

usnesení č. 436/2022 

RM nesouhlasí s rozšířením nájemní smlouvy k bytu v ul. Brigádnická 1035/56 v Ostrově o 

další osobu. 

  

 28 - Poskytnutí individuálních dotací pro oblast zdravotnictvi, prevence sociálně 

patologických jevů, sociální a humanitární + veřejnoprávní smlouvy  

usnesení č. 437/2022 

RM nedoporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu města Ostrov organizaci Res vitae, z.s. – Manželská, rodinná a občanská 

poradna, IČ: 699 68 209, sídlem : Blahoslavova 659/18, Karlovy Vary 360 01 zastoupenou 

MUDR. Jiřím Bartošem, na částečnou úhradu osobních nákladů na rok 2022 spojených s 

provozem služby.  
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usnesení č. 438/2022 

RM nedoporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu města Ostrov organizaci Res vitae, z.s. – Linka důvěry, IČ: 699 68 209, 

sídlem : Blahoslavova 659/18, Karlovy Vary 360 01 zastoupenou MUDR. Jiřím Bartošem, na 

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

  

usnesení č. 439/2022 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 5000 Kč organizaci ZDRAVOTNÍ KLAUN o.p.s., se sídlem Paříkova 

355/7, Vysočany, 190 00 Praha 9, zastoupenou Mgr. Kateřinou Slámovou Kubešovou na 

částečnou úhradu provozních a ostatních nákladů na rok 2022 spojených s provozem služby. 

  

usnesení č. 440/2022 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 30 000 Kč organizaci Denní centrum Žirafa z.s., se sídlem Gagarinova 

506/20, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary, zastoupenou Renatou Kunešovou, na částečnou 

úhradu ostatních nákladů na rok 2022, konkrétně dovybavení prostor služby. 

  

 30 - Okružní křižovatka Hlavní třída a Jáchymovská ulice  

usnesení č. 441/2022 

RM schvaluje stavební řešení okružní křižovatky Hlavní třídy a Jáchymovské ulice v podobě 

čtyřramenné křižovatky. Napojení Družební ulice na Jáchymovskou ulici bude provedeno 

samostatnou křižovatkou tvaru T. 

  

 31 - VZ - "Ostrov, Rekonstrukce Tylovy ulice" - výběr zhotovitele  

usnesení č. 442/2022 

Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, přiděluje veřejnou zakázku „Ostrov, 

Rekonstrukce Tylovy ulice“ dodavateli s pořadovým číslem 2 - KV Realinvest s.r.o., Chebská 

204/71, 36006 Karlovy Vary, IČO 29113903 s nabídkovou cenou 7 716 174,50 bez DPH jako 

nejvýhodnější nabídku pro zadavatele. 

 

  

 32 - VZ - "Oprava silnoproudé elektroinstalace a slaboproudu Základní umělecké školy 

Masarykova 717, Ostrov v 1. NP a 1. PP" - výběr zhotovitele  

usnesení č. 443/2022 

Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, přiděluje veřejnou zakázku "Oprava 

silnoproudé elektroinstalace a slaboproudu Základní umělecké školy Masarykova 717, Ostrov 

v 1. NP a 1. PP" dodavateli s pořadovým číslem 2 - Largos, spol. s r.o., Teplárenská 233/27, 

36004 Karlovy Vary, IČO 45352402 s nabídkovou cenou 709 681,50 Kč bez DPH jako 

nejvýhodnější nabídku pro zadavatele. 

 

  

 33 - Koupaliště Ostrov - rekonstrukce velkého bazénu - Dodatek č. 4  

usnesení č. 444/2022 

RM schvaluje uzavření Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo reg. č. 187-21-06-24, kterým se celková 

cena stavby „Koupaliště Ostrov – rekonstrukce velkého bazénu“ ponižuje o - 438 058,64 Kč s 

21% DPH. 
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 34 - Odstranění části objektu na p.č. 1434 k.ú. Ostrov nad Ohří - Dodatek č. 2  

usnesení č. 445/2022 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/043/2022, kterým se 

celková cena stavby „Odstranění části objektu na p.č. 1434 k.ú. Ostrov nad Ohří“ navyšuje o 

68 411,95 Kč vč. 21% DPH. 

  

 36 - Rozpočtové opatření č. 24/2022 - OFŠ - neinvestiční účelová dotace "Tradiční poutě"  

usnesení č. 446/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2022: 

přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit 

pro Dům kultury Ostrov na účel ,,Tradiční poutě" ve výši 80 000 Kč. 

  

 37 - Rozpočtové opatření č. 25/2022 - OFŠ - daň z příjmu právnických osob  

usnesení č. 447/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2022: 

zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 789 120 Kč na Dani z příjmů právnických 

osob placená městem a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 789 120 Kč na Daň 

z příjmu právnické osoby placená městem. 

  

 38 - Rozpočtové opatření č. 26/2022 - OSVZ - výkon přenesené působnosti v oblasti SPOD  

usnesení č. 448/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2022: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2022 ve výši 5 295 500 Kč z neinvestiční 

účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v 

oblasti sociálně - právní ochrany dětí v roce 2022 pod účelovým znakem 13024. 

  

 39 - Rozpočtové opatření č. 27/2022 - MP - nákup drobných dárků  

usnesení č. 449/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2022: 

přesun částky 30 000 Kč z MP - opravy a údržba majetku MP na MP - prevence kriminality - 

drobné dárky. 

  

 40 - Rozpočtové opatření č. 28/2022 - OMM - přijaté pojistné plnění  

usnesení č. 450/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2022 o 16 767 Kč na Přijaté pojistné plnění a zvyšují 

se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 16 767 na Dospra - opravy. 

  

 43 - Rozpočtové opatření č. Z27/2022 - OMM - výkup garáží  

usnesení č. 451/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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. 

  

 44 - Rozpočtové opatření č. Z28/2022 - OFŠ - příspěvek na provoz PO  

usnesení č. 452/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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. 
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 45 - Rozpočtové opatření č. Z29/2022 - OFŠ - přijetí daru  

usnesení č. 453/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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. 

  

 46 - Rozpočtové opatření č. Z30/2022 - OKSVS - smlouvy o reklamě  

usnesení č. 454/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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. 

  

 47 - Rozpočtové opatření č. Z31/2022 - OMIS - VO - elektrická energie  

usnesení č. 455/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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. 

  

 48 - Rozpočtové opatření č. Z32/2022 - OMIS - Hroznětínská - parkoviště  

usnesení č. 456/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. Z32/2022: 

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

se výdaje v rozpočtu města pro rok 2022 o 3 000 000 Kč na Hroznětínská - parkoviště. 

  

 49 - Rozpočtové opatření č. Z33/2022 - OMIS - Zámecký park  

usnesení č. 457/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. Z33/2022: 

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

  

 50 - Rozpočtové opatření č. Z34/2022 - OMIS - Rekonstrukce Tylovy ulice  

usnesení č. 458/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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. 

  

 51 - Rozpočtové opatření č. Z35/2022 - OMIS - DK - výměna oken a rekonstrukce fasády  

usnesení č. 459/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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. 
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 52 - Rozpočtové opatření č. Z36/2022 - OMIS - ZŠ Myslbekova - šatní skříňky  

usnesení č. 460/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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. 

  

 53 - Rozpočtové opatření č. Z37/2022 - OMIS - Areál kláštera  

usnesení č. 461/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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. 

  

 54 - Rozpočtové opatření č. Z38/2022 - OMIS - Ostrov, Odborů  

usnesení č. 462/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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). 

  

 56 - Plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí 2022  

usnesení č. 463/2022 

RM bere na vědomí plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí roku 2022, kdy celkové příjmy města 

činily 99 289 tis. Kč a celkové výdaje města činily 114 122 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy  

a výdaji je -14 833 tis. Kč. 

  

 57 - Vyřazení a likvidace majetku příspěvkových organizací  

usnesení č. 464/2022 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací nefunkční 

výpočetní techniky a poškozených nástěnek a sedací soupravy, podle předložené žádosti z 

evidence Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové organizace, v celkové 

pořizovací ceně 35 169 Kč. 

  

usnesení č. 465/2022 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací nefunkční 

výpočetní techniky, elektrických přístrojů, poškozeného nábytku, akvárií a drobného majetku, 

podle předložené žádosti z evidence Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové 

organizace v celkové pořizovací ceně 444 793,01 Kč. 

  

usnesení č. 466/2022 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací nefunkční 

výpočetní techniky, mobilních telefonů a elektrických přístrojů, podle předložené žádosti z 

evidence Základní a mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizace v 

celkové pořizovací ceně 72 003,60 Kč. 

  

usnesení č. 467/2022 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací 

nefunkčních tabletů, podle předložené žádosti z evidence Základní školy Ostrov, Masarykova 

1289 příspěvkové organizace v celkové pořizovací ceně 37 720 Kč. 
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usnesení č. 468/2022 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací nefunkční 

neopravitelné výpočetní techniky a elektrických přístrojů a poškozeného pracovního nářadí a 

dřezu, podle předložené žádosti z evidence Základní školy Ostrov, Masarykova 1289 

příspěvkové organizace v celkové pořizovací ceně 148 092,10 Kč. 

  

usnesení č. 469/2022 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí nefunkční a neopravitelné 

výpočetní techniky a poškozeného vozíku, podle předložené žádosti z evidence Městské 

knihovny Ostrov, příspěvkové organizace v celkové pořizovací ceně 261 104,62 Kč. 

  

 58 - Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace-souhlas 

zřizovatele se zařazením této školy mezi školy zabezpečující vzdělávání cizinců  

usnesení č. 470/2022 

Rada města Ostrov souhlasí se zařazením Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, 

příspěvkové organizace, IČO: 49 75 34 95, mezi školy zabezpečující vzdělávání žáků cizinců 

a to na školní rok 2021/2022. 

  

 59 - Jmenování ředitelky MŠ Halasova  

usnesení č. 471/2022 

RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 

561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje Bc. Jolanu Nečovou na pracovní místo 

ředitelky Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace s účinností od 1. září 

2022. 

  

usnesení č. 472/2022 

RM potvrzuje Bc. Jolaně Nečové od 1. září 2022 dosavadní výši platu. 

  

 60 - Smlouva o poskytnutí finanční podpory na změnu vytápění  

usnesení č. 473/2022 

RM schvaluje uzavření Smlouvy pod pořadovým číslem VYT-05/2022 z programu finanční 

podpory změny vytápění ve výši 50 000 Kč 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v předloženém znění. 

  

 61 - Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby  

usnesení č. 474/2022 

RM doporučuje ZM schválit 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. 

  

 62 - Rozpočtové opatření - OMIS - MŠ Masarykova - telefonní ústředna  

usnesení č. 475/2022 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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. 
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 63 - Vyřazení a likvidace z evidence majetku města – OKSVS  

usnesení č. 476/2022 

RM na základě doporučení likvidační komise města schvaluje vyřazení a likvidaci nefunkčních 

a neopravitelných elektrických přístrojů, nábytku, počítačové techniky a květinové stěny z 

evidence majetku Města Ostrov dle předložených návrhů. 

  

 64 - Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální 

technické mapy Karlovarského kraje  

usnesení č. 477/2022 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální 

technické mapy Karlovarského kraje dle předloženého návrhu na dobu určitou do 30.6.2023 a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

  

 65 - Souhlas s poskytnutím individuální dotace  

usnesení č. 478/2022 

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 20 000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s organizací 

společenské a kulturní akce Maturáles 2022 s KV Arénou, s.r.o., se sídlem Západní 1812/73, 

Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 27968561, zastoupený Ing. Romanem Rokůskem. 

  

usnesení č. 479/2022 

RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 49 000 Kč 

spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s 

uskladněním předmětů z Muzea III. odboje a za služby bezepčnostního centra Jablotron v areálu 

Rudá věž Rudé věže smrti se spolkem Konfederace politických vězňů České republiky, z.s., se 

sídlem Revoluční 28, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 00417581, zastoupený panem Ing. Petrem 

Dubem. 

 

     

Ing. Marek Poledníček v.r. 

místostarosta 

Ing. Jitka Bureš Samáková v.r.  

místostarostka 

  

 

_________ 
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