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Město Ostrov 

Usnesení 

z 18. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 9. září 2019 od 14:00 hod.  

v  zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

Přítomni: Ing. Jan Bureš, Ing. Jitka Samáková, MUDr. Petr Pavelka, Mgr. David 

Hanakovič, JUDr. Dominik Kříž PhD., Ing. Vladimír Palivec, 

  

Omluven:        Ing. Marek Poledníček 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová  

Zapsala:           Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Otevření pořadníků na byty v majetku města Ostrov 

3. Mimořádná přidělení bytů 

4. Přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově 

5. Přidělení bytů v Komunitním domě pro seniory v Ostrově 

6. Informace - přechody, směny, podnájmy a přidělení bytů 

7. Rozpočtová opatření 

8. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

9. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

10. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - půjčky na výměnu kotlů 

11. Pronájmy, výpůjčky 

a) Ukončení NS reg. č. 240-14-08-18 na pronájem části pozemku p. č. 35/1 v k. ú. 

Květnová 

b) Výpůjčka sloupů veřejného osvětlení v majetku Města Ostrov k umístění reklamy 

Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizaci  

c) Pronájem nebytového prostoru - výkladce č. 21, Brigádnická č.p. 706 – 712 

12. Prodeje, nákupy, směny 

a) Nákup st. p. č. 1067/7 spolu se stavbou garáže v k.ú. Ostrov nad Ohří-využití 

předkupního práva 

b) Prodej části pozemku p. č. 224/90 o výměře cca 952 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

13. Návrh OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů 

14. Přijetí finančního daru od Nadace St. Joachim na výrobu publikace 

15. Veřejná zakázka MR „OSTROV – OPRAVA 3 BYTŮ“ – výběr zhotovitele 

16. Schválení pořízení Změny č. 3 Územního plánu Ostrov 

17. Program 5. řádného zasedání ZM 18. 9. 2019 

18. Informace starosty 

a) Odpověď na dopis občanů Vykmanova 

b) Žádost o prominutí části dluhu na úrocích 

19. Zprávy z komisí  
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Účast: 

Vedoucí OSVZ k bodům 2 až 6 

Vedoucí OFŠ k bodům 7 až 10, 18b) 

Vedoucí OMM k bodům 11 a 12 

Vedoucí OKSVS k bodům 13 a 14 

Vedoucí OMIS k bodu 15 a 18a) 

Vedoucí ORÚP k bodu 16 

TAJ k bodu 17 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 760/19 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2017 

pod č. 135/17 a z roku 2019 pod č. 473/19, 475/19, 646/19, 651/19, 685/19, 686/19, 689/19 až 

691/19, 694/19, 703/19, 704/19, 708/19, 709/19, 711/19, 715/19, 717/19, 718/19, 727/19, 

729/19, 739/19 a 759/19. 

 

 

2. Otevření pořadníků na byty v majetku města Ostrov 

Usn. RM č. 761/19 

RM schvaluje Dodatek č. 13 k Pravidlům pro hospodaření s byty v majetku Města Ostrov.  

 

 

3. Mimořádná přidělení bytů 

Usn. RM č. 762/19 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. K. G. a p. R. G. 
 

Usn. RM č. 763/19 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. V. G. 

 

Usn. RM č. 764/19 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. M. H. 
 

Usn. RM č. 765/19 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+1 pro nízkopříjmové skupiny obyvatel 1+1 

v Ostrově pí. B. B. 
 

Usn. RM č. 766/19 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. E. Ž. 

 

Usn. RM č. 767/19 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. Z. A. 

 

Usn. RM č. 768/19 

RM nesouhlasí se zařazením žádosti pí. L. S. do pořadníku na byty v obytném souboru 

Klášter Ostrov. 

 

Usn. RM č. 769/19 

RM nesouhlasí s rozšířením nájemní smlouvy k bytu v ul. xxx v Ostrově o dalšího nájemce – 

pí. L. N. nar. xxx. 
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Usn. RM č. 770/19 

RM souhlasí s podnájmem bytu 3+kk na čp. 612 v ul. Odborů v Ostrově pro pí. L. S. na dobu 

12 měsíců. 

 

Usn. RM č. 771/19 

RM souhlasí s podnájmem bytu č. 9 o velikosti 1+kk na čp. 612 v ul. Odborů v Ostrově pro p. 

F. B. na dobu 6 měsíců. 

 

Usn. RM č. 772/19 

RM souhlasit s přeřazením žádosti o byt p. O. G. z pořadníku na byt 3+1 do pořadníku na byt 

2+1 v Ostrově, dle data podání původní žádosti. 

 

 

4. Přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově 

Usn. RM č. 773/19 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+0 a 1+kk v Domě s pečovatelskou službou 

v Ostrově o tyto žadatele: L. N., L. Z., A. M., M. B.  

 

 

5. Přidělení bytů v Komunitním domě pro seniory v Ostrově 

Usn. RM č. 774/19 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Kodusu v Ostrově o žadatele K. S. 

 

Usn. RM č. 775/19 

RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Kodusu v Ostrově o žadatele V. K. 

 

 

6. Informace - přechody, směny, podnájmy a přidělení bytů 

- bez usnesení.  

 

 

7. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. 82/2019 – OKSVS – NI dotace z Úřadu práce na vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP)  

Usn. RM č. 776/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 82/2019: 

Snižují se příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 4.415 Kč na vytvoření pracovních 

příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) z Úřadu práce pod účelovým znakem 

13101. 

 

b) Rozpočtové opatření č. 83/2019 – OKSVS – NI dotace z Úřadu práce na vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP)  

Usn. RM č. 777/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 83/2019: 

Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 184.000 Kč na vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) z Úřadu práce pod účelovým 

znakem 13101. 
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c) Rozpočtové opatření č. Z31/2019 – OKSVS – přijatý příjem z reklamy na výdaje na 

sympozium Schlikové známí i neznámí a jejich vliv na dějiny světového peněžnictví 

Usn. RM č. 778/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z31/2019: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 48.400 Kč z přijatého příjmu z 

reklamy a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 48.400 Kč na sympozium 

Schlikové známí i neznámí a jejich vliv na dějiny světového peněžnictví. 

 

d) Rozpočtové opatření č. Z32/2019 – OMIS – přesun finančních prostředků na pořízení 

měřícího radaru v obci Stráž 

Usn. RM č. 779/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z32/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 2.100.000 Kč z výměny oken a 

rekonstrukce fasády DK a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 

2.100.000 Kč na pořízení měřícího radaru v obci Stráž. 

 

e) Rozpočtové opatření č. 84/2019 – OMIS – přesun finančních prostředků na přepracování 

projektové dokumentace na akci areál integrovaného záchranného systému – jednotka sboru 

dobrovolných hasičů 

Usn. RM č. 780/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 84/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 500.000 Kč z výměny oken a rekonstrukce 

fasády v domě kultury a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 500.000 

Kč na přepracování projektové dokumentace na akci areál integrovaného záchranného 

systému – jednotka sboru dobrovolných hasičů. 

 

f) Rozpočtové opatření č. 85/2019 – OMIS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 

vnitrobloku na 9. etapě 

Usn. RM č. 781/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 85/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 361.000 Kč z projektové přípravy a 

zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 361.000 Kč na rekonstrukci 

vnitrobloku na 9. etapě. 

 

g) Rozpočtové opatření č. 86/2019 – OMIS – přesun finančních prostředků na okružní 

křižovatku ulic Masarykova - Lidická 

Usn. RM č. 782/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 86/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 201.000 Kč z parkoviště Májová ulice 12. 

etapa v úseku Horská - Borecká a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 

201.000 Kč na okružní křižovatku ulic Masarykova - Lidická. 

 

h) Rozpočtové opatření č. 87/2019 – OMIS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 

ulic Májová, Štúrova a Palackého  

Usn. RM č. 783/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 87/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 2.000.000 Kč z výměny oken a 

rekonstrukce fasády na domě kultury a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 

2.000.000 Kč na rekonstrukci ulic Májová, Štúrova a Palackého. 
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i) Rozpočtové opatření č. 88/2019 – OMIS – přesun finančních prostředků na herní prvky do 

ulice Nerudovy 

Usn. RM č. 784/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 88/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 330.000 Kč ze svozu separovaného odpadu 

z příjmů Eko-komu a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 330.000 Kč na herní 

prvky do ulice Nerudovy. 

 

j) Rozpočtové opatření č. 89/2019 – OMIS – přesun finančních prostředků na projektovou 

dokumentaci na hřiště na míčové sporty 

Usn. RM č. 785/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 89/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 178.000 Kč z projektové přípravy a zvyšují 

se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 178.000 Kč na projektovou dokumentaci na hřiště 

na míčové sporty. 

 

k) Rozpočtové opatření č. 90/2019 – ORÚP – přesun finančních prostředků na vrácení 

finančních prostředků z projektu Optimalizace postupů ve veřejné správě  

Usn. RM č. 786/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 90/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 16.719,71 Kč ze služeb souvisejících 

s přípravou žádostí o dotace a přípravou rozvojových projektů a zvyšují se výdaje v rozpočtu 

města pro rok 2019 o 16.719,71 Kč na vrácení finančních prostředků z projektu Optimalizace 

postupů ve veřejné správě. 

 

l) Rozpočtové opatření č. Z33/2019 – OMIS – přesun finančních prostředků na vývoz 

odpadkových košů 

Usn. RM č. 787/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z33/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 150.000 Kč ze ZŠ Masarykova – řešení 

akustiky v tělocvičnách a bazénu, snižují se výdaje o 100.000 Kč ze ZŠ Májová – projektová 

dokumentace na rekonstrukci tělocvičen, snižují se výdaje o 100.000 Kč z oprav na staré 

radnici, snižují se výdaje o 390.000 Kč z oprav nebytových prostor a zvyšují se výdaje 

v rozpočtu města pro rok 2019 o 740.000 Kč na vývoz odpadkových košů. 

 

m) Rozpočtové opatření č. 91/2019 – OMIS – přesun finančních prostředků na projektovou 

dokumentaci v rámci dotačního projektu dešťovka 

Usn. RM č. 788/19 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 91/2019: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 100.000 Kč z projektových dokumentací 

k opravám na základních školách, snižují se výdaje o 50.000 Kč z projektových dokumentací 

k opravám na základní umělecké škole a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2019 

ve výši 150.000 Kč na projektovou dokumentaci v rámci dotačního projektu dešťovka. 
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n) Rozpočtové opatření č. Z34/2019 – OKSVS – přijatý peněžitý dar na výrobu sborníku 

z mezinárodního historického sympozia významné ženy Ostrova 

Usn. RM č. 789/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z34/2019: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 25.000 Kč z přijatého peněžitého 

daru a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2019 o 25.000 Kč na výrobu sborníku 

z mezinárodního historického sympozia významné ženy Ostrova. 

 

o) Rozpočtové opatření č. Z35/2019 – OFŠ – převedení finančních prostředků z fondu města 

na základní běžný účet na krytí investičních výdajů realizovaných do konce roku 2019 

Usn. RM č. 790/19 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z35/2019: 

Snižují se finanční prostředky z fondu rezerv a rozvoje města v roce 2019 o 20 milionů Kč a 

zvyšují se finanční prostředky na základním běžném účtu o 20 milionů Kč na krytí 

investičních výdajů realizovaných do konce roku 2019. 

 

 

8. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. RM č. 791/19 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 19/2019-POZ z 

programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2019 ve výši 

150.000,00 Kč s paní M. F. a panem M. K. v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 792/19 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 20/2019-RD z programu 

finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2019 ve výši 150.000,00 Kč s paní 

H. B. a panem P. B. v předloženém znění. 

 

 

9. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

Usn. RM č. 793/19 

RM schvaluje uzavření Smlouvy pod pořadovým číslem VYT-05/2019 z programu finanční 

podpory změny vytápění ve výši 50.000,00 Kč s panem V. K. v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 794/19 

RM schvaluje uzavření Smlouvy pod pořadovým číslem VYT-06/2019 z programu finanční 

podpory změny vytápění ve výši 50.000,00 Kč s paní I. H. a panem L. H. v předloženém 

znění. 

 

10. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - půjčky na výměnu kotlů 

Usn. RM č. 795/19 

RM doporučuje ZM schválit návrh Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na 

předfinancování výměny původního nevyhovujícího kotle za moderní zdroj tepla v souladu s 

Výzvou č. 1/2019 z programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v 

domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke 

změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje ze Státního 

fondu životního prostředí ČR k projektu „Město Ostrov – půjčky na výměnu kotlů“ 

v předloženém znění. 
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11. Pronájmy, výpůjčky 

a) Ukončení NS reg. č. 240-14-08-18 na pronájem části pozemku p. č. 35/1 v k. ú. Květnová 

Usn. RM č. 796/19 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 240-14-08-18 ze dne 11.08.2014, uzavřené 

na pronájem části pozemku p. č. 35/1 výměře cca 300 m2 v k. ú. Květnová, s paní V. H., r. č. 

xxx, bytem Jáchymov, xxx, PSČ 362 51 (dříve bytem Ostrov, xxx, PSČ 363 01), dohodou ke 

dni 30.09.2019.  

 

b) Výpůjčka sloupů veřejného osvětlení v majetku Města Ostrov k umístění reklamy Domu 

kultury Ostrov, příspěvkové organizaci  

Usn. RM č. 797/19 

RM schvaluje výpůjčku sloupů veřejného osvětlení v intravilánu města Ostrov, Domu kultury 

Ostrov, příspěvkové organizaci, IČ 005 20136, se sídlem 36301 Ostrov, Mírové nám. 733,  na 

dobu určitou od 12.09.2019 do 14.10.2019, za účelem umístění 20 ks reklamních zařízení 

propagace 51. Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. 

 

c) Pronájem nebytového prostoru - výkladce č. 21, Brigádnická č.p. 706 – 712 

Usn. RM č. 798/19 

RM schvaluje pronájem nebytového prostoru – výkladce č.21 na č.p. 706-712 o výměře 3,3 

m2, ulice Brigádnická, v Ostrově společnosti Reha – Tech a.s., se sídlem Ostrov, 

Krušnohorská 790, PSČ 363 01, IČ: 016 67 530, za nájemné ve výši 1.200,-Kč/m2/rok za 

účelem reklamy. 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. 

 

 

12. Prodeje, nákupy, směny 

a) Nákup st. p. č. 1067/7 spolu se stavbou garáže v k.ú. Ostrov nad Ohří-využití předkupního 

práva 

Usn. RM č. 799/19 

RM doporučuje ZM neschválit v rámci využití předkupního práva nákup pozemku st. p. č. 

1067/7, jehož součástí je stavba  garáže bez čp /č.ev., v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku pana 

P. R., nar. xxx, trvale bytem xxx, 363 01 Ostrov, za požadovanou cenu 70 000,00 Kč.     

 

b) Prodej části pozemku p. č. 224/90 o výměře cca 952 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 800/19 

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku  p. č. 224/90 o výměře cca 952 m2 v k. ú. 

Ostrov nad Ohří, společnosti LIAS Vintířov, lehký stavební materiál k. s., IČ 468 82 324 se 

sídlem č. p. 176, 357 35 Vintířov,  za účelem výstavby  bytového  domu  ve  Vančurově  ulici  

v  Ostrově,  za cenu dle znaleckého posudku 600,00 Kč/m2 plus DPH v zákonné výši.    

Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. Prodej bude realizován až po nabytí 

právní moci kolaudačního rozhodnutí, nejpozději však do 31.12.2024. 

 

 

13. Návrh OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů 

Usn. RM č. 801/19 

RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku ze 

psů.  

 

 



8 

 

14. Přijetí finančního daru od Nadace St. Joachim na výrobu publikace 

Usn. RM č. 802/19 

RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného v celkové výši 25 000,00 Kč od 

Nadace St. Joachim, se sídlem Dukelských hrdinů 339, 362 51 Jáchymov, IČO 05089689, 

zastoupené JUDr. Cyrilem Svobodou, pro Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO 

00254843, zastoupené starostou města Ing. Janem Burešem, na vydání sborníku přednášek z 

historického sympozia „Významné ženy Ostrova (Schlackenwerthu)“. Město Ostrov se 

zavazuje poskytnout dárci 25 ks vydaného sborníku. 

 

 

15. Veřejná zakázka MR „OSTROV – OPRAVA 3 BYTŮ“ – výběr zhotovitele 

Usn. RM č. 803/19 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 

cena schvaluje pořadí nabídek a přiděluje veřejnou zakázku „OSTROV – OPRAVA 3 

BYTŮ“ uchazeči s nabídkou č. 3 – ŠUGAR stavební s.r.o., Vykmanov 12, 363 01 Ostrov, IČ: 

26354489 s nabídkovou cenou 1 609 286,00 Kč bez DPH (tj. 1 850 679,00 Kč vč. 15 % DPH) 

jako nejvýhodnějšího pro zadavatele. 

 

 

16. Schválení pořízení Změny č. 3 Územního plánu Ostrov 

Usn. RM č. 804/19 

RM doporučuje ZM schválit záměr pořídit Změnu č. 3 Územního plánu Ostrov, týkající se 

změny výškové hladiny zástavby v plochách bývalého výrobního areálu Škoda Ostrov – 

Dolní Žďár.  

 

Usn. RM č. 805/19 

RM doporučuje ZM pověřit Ing. Jitku Samákovou v souladu s § 47 odst. 1 zák.  

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) funkcí 

určeného zastupitele ve věci pořízení Změny č. 3 Územního plánu Ostrov. 

 

Usn. RM č. 806/19 

RM doporučuje ZM podmínit dle § 45, odst. 4 stavebního zákona pořízení Změny č. 3 

Územního plánu Ostrov úplnou úhradou nákladů na její pořízení. 

 

Usn. RM č. 807/19 

RM ukládá odboru RÚP předložit materiál týkající se souhlasu s pořízením Změny č. 3 

Územního plánu Ostrov Zastupitelstvu města. 

 

 

17. Program 5. řádného zasedání ZM 18. 9. 2019 

Usn. RM č. 808/19 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro Horní hrad o.p.s. 

3. Návrh OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů 

4. Schválení pořízení Změny č. 3 Územního plánu Ostrov 

5. Souhlas s navýšením dotace pro rok 2019 v rámci Programu podpory a rozvoje 

sociálních služeb - dodatky k veřejnoprávním smlouvám 

6. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za první pololetí 2019 

7. Rozpočtová opatření 
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8. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

9. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - půjčky na výměnu kotlů 

10. Žádost o prominutí části dluhu na úrocích 

11. Nákup 

a) Nákup objektů a pozemků bývalé pekárny v Ostrově 

b) Nákup st. p. č. 1074/19 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří - využití 

předkupního práva 

c) Nákup st. p. č. 1067/7 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří - využití 

předkupního práva 

12. Prodej 

a) Prodej pozemku p. č. 1434/45 v k. ú. Květnová 

b) Prodej pozemku p. č. 87/5 v k. ú. Květnová 

c) Prodej části pozemku p. č. 375/3 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova  

d) Prodej části pozemku p. č. 224/90 o výměře cca 952 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

13. Odpověď na dopis občanů Vykmanova 

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

rozpočtu PO 

15. Zprávy z výborů 

 

 

18. Informace starosty 

a) Odpověď na dopis občanů Vykmanova 

Usn. RM č. 809/19 

RM doporučuje ZM schválit odpověď na dopis občanů Vykmanova. 

 

b) Žádost o prominutí části dluhu na úrocích 

Usn. RM č. 810/19 

RM doporučuje ZM schválit prominutí úroků ve výši 295 631 Kč Ing. A. N., Ph.D., bytem 

xxx, 363 01 Ostrov. 

 

c) Nesouhlas s chystanou redukcí územního pracoviště Finančního úřadu Ostrov 

Usn. RM č. 811/19 

RM nesouhlasí s chystanou redukcí územního pracoviště Finančního úřadu Ostrov. 

 

 

 

19. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

   Ing. Jan Bureš v.r.       Ing. Jitka Samáková v.r. 

   starosta města                  místostarostka města 


