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Město Ostrov 

Usnesení 

z 18. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 23. srpna 2021 od 15:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

Přítomni: Ing. Jan Bureš, DBA, Ing. Marek Poledníček, Ing. Jitka Samáková 

Mgr. David Hanakovič, JUDr. Dominik Kříž, Ph.D.,  

 

Omluveni:       Ing. Vladimír Palivec, MUDr. Petr Pavelka 

 

 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová  

Zapsala:          Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Výjimka z počtu dětí pro Mateřskou školu Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkovou 

organizaci 

3. Plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2021 

4. Rozpočtová opatření 

5. Povolení splátkového kalendáře paní MB 

6. Žádost o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

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

8. Úprava Kritérií pro zajištění tísňové péče 

9. Žádosti o mimořádné přidělení bytu 

10. Žádosti o byty – doplnění pořadníků 

11. Žádost o možnost druhé nabídky bytu v Klášteře 

12. Ukončení nájmu bytu 

13. Informace o přidělených bytech 

14. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem části pozemku p. č. 2125/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

b) Pronájem sloupů veřejného osvětlení v majetku Města Ostrov v intravilánu města 

Ostrov a přilehlých obcích, 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 2021 

15. 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/ pronájem částí pozemku p. č. 2948 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

c) Prodej pozemků p.č. 11 a p.č. 19 v k.ú. Dolní Žďár 

d) Prodej pozemku p. č. 14 a p.č. 49/1 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova 

e) Prodej pozemků p.č. 2894/23, p.č. 2894/37, p.č. 2894/52, p.č. 2894/53, p.č. 2894/55, 

p.č. 2894/56, p.č. 2894/57, p.č. 2894/59, p.č. 2631/14, p.č. 2631/52,  části pozemků 

p.č 2024/4,  p.č. 2181/2 a p.č. 2894/4, p.č. 2894/58 v k. ú. Ostrov nad Ohří o celkové 

výměře cca 1 300 m2. 
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f) Nákup st. p. č. 1565, jehož součástí je stavba garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří   

16. Schválení memoranda s Konfederací politických vězňů 

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

obecního odpadového hospodářství na území města Ostrov 

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

poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

19. 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 

20. Redakční rada Ostrovského měsíčníku 

21. Informace starosty 

22. Zprávy z komisí  

 

 

Účast: 

Vedoucí OFŠ k bodům 2 až 7 

Vedoucí OSVZ k bodům 8 až 13 

Vedoucí OMM k bodům 14 a 15 

Vedoucí OKSVS k bodům 16 až 19 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 742/21 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2020 pod 

č. 830/20 a z roku 2021 pod č. 55/21, 258/21, 415/21, 547/21 až 556/21, 586/21, 588/21, 

590/21, 591/21, 640/21, 641/21, 644/21, 656/21, 674/21, 678/21, 692/21, 693/21, 696/21 až 

698/21, 703/21, 707/21, 712/21 až 717/21, 719/21 a 720/21.  

 

 

2. Výjimka z počtu dětí pro Mateřskou školu Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkovou 

organizaci 

Usn. RM č. 743/21 

RM povoluje Mateřské škole Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkové organizaci, na základě  

ust. § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 2 odst. 3 vyhlášky  

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu žáků 

pro školní rok 2021/2022 dle předloženého návrhu.  

 

 

3. Plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2021 

Usn. RM č. 744/21 
RM bere na vědomí plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2021, kdy celkové příjmy města včetně 

financování činily 292.433 tis. Kč a celkové výdaje města činily 188.988 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy  

a výdaji je 103.445 tis. Kč.  
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4. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. 70/2021 – OFŠ – IN dotace z KÚKK na Obnovu a využití kulturní 

památky pro Dům kultury Ostrov 

Usn. RM č. 745/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 70/2021: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 220.000,00 Kč z IN dotace 

z KÚKK na – Obnovu a využití kulturní památky pro Dům kultury Ostrov.  

 

b) Rozpočtové opatření č. 71/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků na souvislé opravy 

komunikací 

Usn. RM č. 746/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 71/2021: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 500.000,00 Kč z – Řešení dopravy v klidu – 

ulice Odborů a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 500.000,00 Kč na – Souvislé 

opravy komunikací.  

 

c) Rozpočtové opatření č. 72/2021 – OMIS – přesun fin. prostředků na opravy a údržbu vozovek 

ve městě a v přilehlých částech. 

Usn. RM č. 747/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 72/2021: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 1 102 000,00 Kč z – řádků: - Vlečka, PD 

lokalita Jáchymovská ulice /200.tis.Kč/, PD na čp. 175 - revitalizace pro podnikatelské využití 

/500tis.Kč/, PD areál Mattoni – oplocení, příjezdová cesta /302tis.Kč/, Regenerace veřejných 

prostranství panelového sídliště Družební, Jungmannova, Kollárova, Jáchymovská /100tis.Kč/. 

Zvyšují se výdaje o 1 102 000,00 Kč na Opravy a údržba vozovek ve městě a v přilehlých 

částech. 

 

d) Rozpočtové opatření č. 73/2021 – OKSVS – NI dotace z Úřadu práce na vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) 

Usn. RM č. 748/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 73/2021: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 83 225,00 Kč na vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). 

 

e) Rozpočtové opatření č. 74/2021 – OMM – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 

poškození budovy v Ostrově, Hlavní třída 1366, způsobené požárem. 

Usn. RM č. 749/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 74/2021: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 15 990,00 Kč z přijatého pojistného 

plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 15 990,00 Kč na řádku Dospra – 

opravy a udržování – odstranění škod. 

 

f) Rozpočtové opatření č. 75/2021 – OKSVS – přijaté pojistné plnění od Kooperativa za                  

vyrovnání pojistné události číslo 4212061439 na vozidle Toyota 

Usn. RM č. 750/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 75/2021: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 11 691,00 Kč z přijatého pojistného 

plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 11 691,00 Kč na řádku MÚ – 

komerční a zákonné pojištění aut 
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g) Rozpočtové opatření č. 76/2021 – OKSVS – přesunutí finančních prostředků na nákup 

ochranných respirátorů. 

Usn. RM č. 751/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 76/2021: 

zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 100 000,00 Kč na řádku Nouzový stav 

z důvodu Covid-19 – nákup materiálu a snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 100 

000,00 Kč na řádku – Radar – Hybridní pošta. 

 

h) Rozpočtové opatření č. 77/2021 – OŽP – neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 

životního prostředí na výdaje v rámci Programu péče o krajinu 

Usn. RM č. 752/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 77/2021: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 53 020,00 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu pod 

účelovým znakem 15091. 

 

i) Rozpočtové opatření č. 78/2021 – OFŠ – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy na projekt využívání zjednodušené vykazování pro Základní školu 

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 

Usn. RM č. 753/21 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 78/2021: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 988 302,00 Kč z účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu 

výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt zjednodušené vykazování pro Základní školu Ostrov, 

Májová 997, příspěvková organizace pod účelovým znakem 33063. 

 

 

5. Povolení splátkového kalendáře paní IB 

Usn. RM č. 754/21 

RM schvaluje splátkový kalendář pohledávky za pohřebné paní IB ml., ve výši 10 454,30 Kč, 

v pravidelných měsíčních splátkách 600 Kč po dobu 17 měsíců a poslední splátky 254,30 Kč. 

 

 

6. Žádost o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. RM č. 755/21 

RM doporučuje ZM schválit 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. 

 

 

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

Usn. RM č. 756/21 

RM doporučuje ZM schválit prominutí sankce ve výši 22.240 Kč z poskytnuté dotace pro 

výstavbu rodinného domu, vyplývající z porušení smlouvy, paní LL, Ostrov.  

 

 

8. Úprava Kritérií pro zajištění tísňové péče 

Usn. RM č. 757/21 

RM souhlasí se úpravou kritérií pro zajištění tísňové péče na území města Ostrov. 
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9. Žádosti o mimořádné přidělení bytu 

Usn. RM č. 758/21 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v Ostrově p. MB. 

 

Usn. RM č. 759/21 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v Ostrově pí. HD. 

 

Usn. RM č. 760/21 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+kk v domech pro nízkopříjmové osoby p. MP. 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 3 měsíce s možností prodloužení. 

 

 

10. Žádosti o byty – doplnění pořadníků 

Usn. RM č. 761/21 

RM souhlasí s doplněním pořadníku na byty o velikosti 1+1, 1+kk v Ostrově o tyto žadatele: 

JB, RS, VV. 

 

Usn. RM č. 762/21 

RM nesouhlasí s doplněním pořadníku na byty o velikosti 1+1, 1+kk v Ostrově o tyto žadatele: 

ML, MP. 

 

Usn. RM č. 763/21 

RM souhlasí s doplněním pořadníku na byty o velikosti 2+1 v Ostrově o tyto žadatele: RJ, MJ. 

 

Usn. RM č. 764/21 

RM souhlasí s doplněním pořadníku na byty o velikosti 3+1, 4+1 v Ostrově o žadatele: DA(v 

případě přidělení bytu vrátí stávající nájemní byt města), RJ, MJ, MH (v případě přidělení bytu 

vrátí stávající nájemní byt města).  

 

 

11. Žádost o možnost druhé nabídky bytu v Klášteře 

Usn. RM č. 765/21 

RM souhlasí s možností druhé nabídky bytu v obytném souboru Klášter Ostrov p. OG. 

 

 

12. Ukončení nájmu bytu 

Usn. RM č. 766/21 

RM nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. PT k bytu v ul. Jáchymovská a trvá na 

ukončení nájemní smlouvy k datu 31. 7. 2021. 

 

 

13. Informace o přidělených bytech 

- bez usnesení.  
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14. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem části pozemku p. č. 2125/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 767/21 

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2125/1 výměře 90 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, na 

dobu neurčitou, za sjednané nájemné ve výši 14,00 Kč/m2/rok, panu MH,  

PSČ 363 01, za účelem skládky sypkých materiálů, s podmínkou, že její využití neomezí nebo 

podstatně neztíží realizaci veřejně prospěšné stavby vymezené v ZÚR KK označenou jako 

plocha D 105- Optimalizace trati 140 v úseku Karlovy Vary – Ostrov – šířka koridoru 120 m a 

výstavbu dopravního propojení ulice Průmyslová a Mořičovská, a za dodržení Zákona č. 

185/2001 Sb. (Zákon o odpadech). 

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

tohoto usnesení panu H, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky 

v plném rozsahu zrušeno.  

 

b) Pronájem sloupů veřejného osvětlení v majetku Města Ostrov v intravilánu města Ostrov a 

přilehlých obcích, 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 2021 

Usn. RM č. 768/21 

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 do Voleb do Poslanecké sněmovny 2021, za účelem reklamní kampaně pro tyto 

volby, za nájemné 100,00 Kč/sloup/období.  

 

Usn. RM č. 769/21 

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 do Voleb do Poslanecké sněmovny 2021, za nájemné 100,00 Kč 

plus DPH/m2/týden. 

 

Usn. RM č. 770/21 

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 do Voleb do Poslanecké sněmovny 2021, 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. 
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15. 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. RM č. 771/21 

RM doporučuje ZM schválit 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. RM č. 772/21 

RM doporučuje ZM schválit 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. RM č. 773/21 

RM doporučuje ZM schválit 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. 

 

Usn. RM č. 774/21 

RM doporučuje ZM schválit 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, 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. RM č. 775/21 

RM doporučuje ZM schválit 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. RM č. 776/21 

RM doporučuje ZM schválit 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. RM č. 777/21 

RM doporučuje ZM schválit 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. 
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Usn. RM č. 778/21 

RM doporučuje ZM schválit 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. RM č. 779/21 

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

 

panu SB, PSČ 363 01, podíl o velikosti 1/35 na pozemku do jejich společného jmění manželů, 

  

Mgr. 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,  

 

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,   
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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,   

 

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/ pronájem částí pozemku p. č. 2948 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 780/21 

RM doporučuje ZM neschválit 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. 
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Usn. RM č. 781/21 

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

Ohří, manželům T, Z, a L, PSČ 363 01.      

 

c) Prodej pozemků p.č. 11 a p.č. 19 v k.ú. Dolní Žďár 

Usn. RM č. 782/21 

RM doporučuje ZM neschválit 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, do vlastnictví paní ZT, PSČ 363 01.   

 

d) Prodej pozemku p. č. 14 a p.č. 49/1 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova 

Usn. RM č. 783/21 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 14 o výměře 744 m2 a pozemku p.č. 49/1 o 

výměře 96 m2 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova, panu TW, 363 01 Ostrov, za cenu dle znaleckého 

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

s převodem uhradí kupující. 

 

e) Prodej pozemků p.č. 2894/23, p.č. 2894/37, p.č. 2894/52, p.č. 2894/53, p.č. 2894/55, p.č. 

2894/56, p.č. 2894/57, p.č. 2894/59, p.č. 2631/14, p.č. 2631/52,  části pozemků p.č 2024/4,  p.č. 

2181/2 a p.č. 2894/4, p.č. 2894/58 v k. ú. Ostrov nad Ohří o celkové výměře cca 1 300 m2. 

Usn. RM č. 784/21 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 2894/23 (ostatní plocha) o výměře 7 m2, p.č. 

2894/37 (ostatní plocha) o výměře76 m2, p.č. 2894/52 (ostatní plocha) o výměře 7 m2, p.č. 

2894/53 (ostatní plocha) o výměře 10 m2, p.č. 2894/54 (ostatní plocha) o výměře 3 m2, p.č. 

2894/56, (ostatní plocha) o výměře 33 m2, p.č. 2894/57 (ostatní plocha) o výměře 131 m2,  p.č. 

2894/58 (ostatní plocha) o výměře 12 m2, p.č. 2631/14 (ostatní plocha) o výměře 613 m2, p.č. 

2631/52 (ostatní plocha) o výměře 236 m2, části pozemků p.č 2024/4 (trvalý travní porost) o 

výměře cca 5 m2, p.č. 2181/2 (ostatní plocha) o výměře cca 5 m2, p.č. 2894/4 (ostatní plocha) 

o výměře cca 20 m2, a p.č. 2204/6 (ostatní plocha) o výměře cca 5 m2 , o celkové výměře cca 

1 300 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, Vladislavu Pichrtovi, IČ 61175471, se sídlem Lidická 1332, 

363 01 Ostrov, za účelem výstavby výrobní provozovny, o celkové rozloze cca 400m2, s 

podmínkou zřízení předkupního práva a práva zpětné koupě 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. 

 

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

Usn. RM č. 785/21 

RM doporučuje ZM schválit, 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.   

 

16. Schválení memoranda s Konfederací politických vězňů 

Usn. RM č. 786/21 

RM schvaluje Memorandum s Konfederací politických vězňů v předloženém znění a pověřuje 

starostu Ing. Jana Bureše, DBA, jeho podpisem. 
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17. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2021 (OZV č. 2/2021), o stanovení 

obecního odpadového hospodářství na území města Ostrov 

- bod stažen z programu 

 

 

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

poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

- bod stažen z programu 

 

 

19. 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 

- bod stažen z programu 

 

 

20. Redakční rada Ostrovského měsíčníku 

Usn. RM č. 787/21 

RM odvolává členy redakční rady Ostrovského měsíčníku paní Mgr. Janu Lukášovou,  

a Mgr. Janu Múčkovou, pana Ing. Josefa Mackeho. 

 

Usn. RM č. 788/21 

RM jmenuje redakční radu Ostrovského měsíčníku ve složení: Ing. Josef Macke, Mgr. Lukáš 

Lerch, Dita Poledníčková, Ema Dubová. 

 

 

21. Informace starosty 

- bez usnesení.  

 

 

22. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    starosta města                                                                  místostarosta města 


