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Město Ostrov 
Usnesení 

z 17. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 31. července 2017 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Ing. Josef Železný, Mgr. Petr Šindelář, LL.M., Ilona Leupold, Ing. Petr Nedvěd, 

Ing. Vladimír Palivec, Petr Kalousek, Ing. Jitka Samáková 
Omluven:        
Tajemnice:     Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:         Jitka Matyášová 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Veřejné zakázky malého rozsahu za 2. čtvrtletí  
3. Rozpočtová opatření 
4. Pohledávky k 30. 6. 2017 
5. Žádost o prominutí sankce  
6. Revokace usnesení RM č. 342/17 ze dne 24. 04. 2017 
7. Žádost Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace o souhlas  

s výjimkou v počtu žáků pro školní rok 2017/2018 
8. Žádost Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace o souhlas s výjimkou  

v počtu žáků v literárně dramatickém oboru 
9. Žádost Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace o přesun finančních 

prostředků z rezervního fondu do investičního fondu a nařízení odvodu z investičního fondu 
na rekonstrukce venkovní jídelny v LT Manětín 

10. Žádost Základní školy Ostrov, Májová 997, příspěvkové organizace o souhlas s použitím 
rezervního fondu 

11. Rezignace předsedy komise 
12. Příspěvek pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouva 
13. Projekt „Rekonstrukce objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické 

odpočívadlo“ - výběr dodavatele  
14. Veřejná zakázka na stavbu "Ostrov, komunikace a inženýrské sítě ve východní části 

Průmyslové zóny - 1. etapa" - schválení zadávací dokumentace  
15. Veřejná zakázka „Údržba a oprava veřejného osvětlení“ – zadávací dokumentace a složení 

hodnotící komise 
16. Veřejná zakázka „Odpadové hospodářství města Ostrov“ - zadávací dokumentace a 

složení hodnotící komise 
17. Veřejná zakázka „ Údržba zeleně města Ostrov“, zadávací dokumentace a složení 

hodnotící komise 
18. Veřejná zakázka „Údržba a běžné opravy místních komunikací“, zadávací dokumentace a 

složení hodnotící komise 
19. Veřejná zakázka „Čištění a zimní údržba města Ostrov“, zadávací dokumentace a složení 

hodnotící komise 
20. Pronájmy, výpůjčky: 

a) Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku st. p. č. 1542, jehož součástí je 
stavba garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří 
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b) Nenavýšení nájemného v nebytových prostorech o inflaci za rok 2015 a 2016 
21. Prodeje, nákupy: 

a) Prodej částí pozemku p. č. 979/1 a p. č. 979/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří - zahrádkářská 
osada u Lidlu 

b) Prodej pozemku pod výměníkovou stanicí st. p. č. 597/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
22. Dopravní podnik Ostrov a účast města v Dopravním podniku Ostrov 
23. Informace starosty 
24. Zprávy z komisí  
 
 
Účast: 
Vedoucí OF k bodům 3 až 5 
Vedoucí OKS k bodům 6 až 11 
Vedoucí OSVZ k bodu 12 
Vedoucí OI k bodům 13 a 14 
Vedoucí OSMM k bodům 15 až 19  
Vedoucí OMM k 20 a 21 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 692/17 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 pod 
č. 714/16, 761/16, 990/16, 991/16, 1077/16 a 1079/16 a z roku 2017 pod č. 11/17, 175/17, 
474/17, 483/17, 484/17, 487/17, 490/17, 491/17, 492/17, 494/17, 507/17 až 511/17, 513/17 až 
516/17, 519/17, 521/17, 523/17, 524/17, 539/17, 545/17, 546/17, 553/17, 570/17, 581/17, 
584/17, 600/17, 601/17, 609/17, 612/17, 619/17, 621/17, 635/17 až 652/17, 661/17, 669/17, 
671/17, 672/17, 674/17, 677/17 a 678/17. 
 
 
2. Veřejné zakázky malého rozsahu za 2. čtvrtletí  
– bez usnesení 
 
 
3. Rozpočtová opatření 
3a) Rozpočtové opatření č. 133/2017 – OKS - účelová neinvestiční dotace z EU v rámci Fondu 
malých projektů na projekt Propagace turistických cílů měst Ostrov a Kurort Oberwiesenthal 
Usn. RM č. 693/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 133/2017: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 400.280 Kč z účelové neinvestiční 
dotace z EU v rámci Fondu malých projektů na projekt Propagace turistických cílů měst Ostrov 
a Kurort Oberwiesenthal z operačního programu přeshraniční spolupráce, snižují se výdaje 
v rozpočtu města o 70.638 Kč z členského příspěvku pro spolek Živý kraj – destinační agentura 
a zařazují se výdaje do rozpočtu ve výši 470.918 Kč na projekt Propagace turistických cílů měst 
Ostrov a Kurort Oberwiesenthal. 
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3b) Rozpočtové opatření č. 134/2017 – OKS - účelová neinvestiční dotace z KÚKK pro 
Městskou knihovnu Ostrov, příspěvková organizace na projekt Knihovnický tábor 2017 
Usn. RM č. 694/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 134/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 10 tis. Kč z účelové 
neinvestiční dotace z KÚKK pro Městskou knihovnu Ostrov, příspěvková organizace na 
projekt Knihovnický tábor 2017 pod účelovým znakem 3013. 
 
3c) Rozpočtové opatření č. 135/2017 – OKS - účelová neinvestiční dotace z KÚKK pro Dům 
kultury Ostrov, příspěvková organizace na projekt OstroFcon 
Usn. RM č. 695/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 135/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 40 tis. Kč z účelové 
neinvestiční dotace z KÚKK pro Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace na projekt 
OstrFcon pod účelovým znakem 3013. 
 
3d) Rozpočtové opatření č. 136/2017 – OKS - účelová neinvestiční dotace z KÚKK pro 
Základní uměleckou školu Ostrov, příspěvková organizace na projekt 11. soukání Ostrov 2017 
Usn. RM č. 696/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 136/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 50 tis. Kč z účelové 
neinvestiční dotace z KÚKK pro Základní uměleckou školu Ostrov, příspěvková organizace na 
projekt 11. soukání Ostrov 2017 pod účelovým znakem 3013. 
 
3e) Rozpočtové opatření č. 137/2017 – OKS – přesun finančních prostředků na partnerské 
kontakty – přeshraniční spolupráce 
Usn. RM č. 697/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 137/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 50 tis. Kč z členského příspěvku pro spolek 
Živý kraj – destinační agentura a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 50 tis. Kč 
na partnerské kontakty – přeshraniční spolupráce. 
 
3f) Rozpočtové opatření č. 138/2017 – OKS - účelová neinvestiční dotace z KÚKK na realizaci 
sympózia Toskánští Habsburkové a ostrovské panství  
Usn. RM č. 698/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 138/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 10 tis. Kč z účelové 
neinvestiční dotace z KÚKK  na realizaci sympózia Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 
pod účelovým znakem 3013. 
 
3g) Rozpočtové opatření č. 139/2017 – OKS - účelová neinvestiční dotace z KÚKK pro 
Městskou knihovnu Ostrov, příspěvková organizace na projekt Loučení s prázdninami 2017 
Usn. RM č. 699/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 139/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 20 tis. Kč z účelové 
neinvestiční dotace z KÚKK pro Městskou knihovnu Ostrov, příspěvková organizace na 
projekt Loučení s prázdninami 2017pod účelovým znakem 3013. 
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3h) Rozpočtové opatření č. 140/2017 – OKS - účelová neinvestiční dotace z KÚKK pro Dům 
kultury Ostrov, příspěvková organizace na projekt Zámecké divadlo 
Usn. RM č. 700/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 140/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 10 tis. Kč z účelové 
neinvestiční dotace z KÚKK pro Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace na projekt 
Zámecké divadlo pod účelovým znakem 3013. 
 
3i) Rozpočtové opatření č. 141/2017 – OKS - účelová neinvestiční dotace z KÚKK pro Dům 
kultury Ostrov, příspěvková organizace na projekt Majáles 
Usn. RM č. 701/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 141/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 50 tis. Kč z účelové 
neinvestiční dotace z KÚKK pro Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace na projekt 
Majáles pod účelovým znakem 3013. 
 
3j) Rozpočtové opatření č. 142/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na individuální 
dotaci na podporu zdravotních a humanitárních služeb pro zájmový spolek Linka bezpečí na 
provoz 
Usn. RM č. 702/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 142/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 11 tis. Kč z individuálních dotací na NI 
transfery na podporu zdravotních, humanitárních služeb a služeb prevence a zařazují se výdaje 
do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 11 tis. Kč na individuální dotaci na podporu zdravotních 
a humanitárních služeb pro zájmový spolek Linka bezpečí na provoz. 
 
3k) Rozpočtové opatření č. 143/2017 – OKS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškozená okna budovy MDDM 
Usn. RM č. 703/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 143/2017: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 7.966 Kč z přijatého pojistného 
plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 7.966 Kč na příspěvek na provoz 
pro Městský dům dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace.  
 
3l) Rozpočtové opatření č. 144/2017 – OKS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu Městského 
domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace a zvýšení výdajů na venkovní pergolu 
v letním táboře Manětín 
Usn. RM č. 704/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 144/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 800 tis. Kč z nařízeného odvodu Městského 
domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro 
rok 2017 o 800 tis. Kč na venkovní pergolu v letním táboře Manětín. 
 
3m) Rozpočtové opatření č. 145/2017 – OMM – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškození mobiliáře ve městě 
Usn. RM č. 705/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 145/2017: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 5.851 Kč z přijatého pojistného 
plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 5.851 Kč na opravy a údržbu 
mobiliáře.  
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3n) Rozpočtové opatření č. 146/2017 – OI – přesun finančních prostředků na revitalizaci 
zahrady ZŠ Krušnohorská, Ostrov 
Usn. RM č. 706/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 146/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 350 tis. Kč z atletického areálu a zařazují 
se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 350 tis. Kč na revitalizaci zahrady Základní 
škola Ostrov, příspěvková organizace, Krušnohorská 304, Ostrov, PSČ 363 01, IČ 70839000. 
 
3o) Rozpočtové opatření č. 147/2017 – OI – přesun finančních prostředků na stavební úpravy 
čp. 617 
Usn. RM č. 707/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 147/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 200 tis. Kč z atletického areálu a zařazují se 
výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 200 tis. Kč na stavební úpravy čp. 617. 
 
3p) Rozpočtové opatření č. 148/2017 – OSMM – přesun finančních prostředků na havarijní 
opravu dlažby v bazénu ZŠ Masarykova 
Usn. RM č. 708/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 148/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 90 tis. Kč na zpracování projektových 
dokumentací k opravám v ZUŠ a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 90 tis. Kč 
na havarijní opravu dlažby v bazénu ZŠ Masarykova. 
 
3q) Rozpočtové opatření č. 149/2017 – OI – přesun finančních prostředků na vícepráce na 
rekonstrukci objektu čp. 1202 U Nemocnice – rozšíření kapacity domova pro seniory 
Usn. RM č. 709/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 149/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 100 tis. Kč z atletického areálu a zvyšují se 
výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 100 tis. Kč na vícepráce na rekonstrukci objektu čp. 
1202 U Nemocnice – rozšíření kapacity domova pro seniory. 
 
3r) Rozpočtové opatření č. 150/2017 – OŽP - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 
zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře  
Usn. RM č. 710/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 150/2017: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 11.935 Kč z účelové neinvestiční 
dotace z Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře pod účelovým 
znakem 29008 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 11.935 Kč na úhradu 
nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za období I. čtvrtletí 2017 pod účelovým 
znakem 29008. 
 
3s) Rozpočtové opatření č. 151/2017 – OSMM – přesun finančních prostředků na opravy bytů 
ve správě s.r.o. Dospra 
Usn. RM č. 711/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 151/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 300 tis. Kč z elektrické energie na veřejném 
osvětlení, snižují se výdaje o 200 tis. Kč na zpracování projektových dokumentací k opravám 
komunikací a mostů a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 500 tis. Kč na opravy 
bytů ve správě s.r.o. Dospra. 
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3t) Rozpočtové opatření č. 152/2017 – OSVZ - zařazení neinvestiční účelové dotace z MPSV 
na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - 
právní ochrany dětí v roce 2017   
Usn. RM č. 712/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 152/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 2.449.960 Kč z neinvestiční 
účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných 
v oblasti sociálně - právní ochrany dětí v roce 2017 pod účelovým znakem 13011.  
 
3u) Rozpočtové opatření č. 153/2017 – OKS – přesun finančních prostředků na elektrickou 
energii ve školních jídelnách 
Usn. RM č. 713/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 153/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 18.237 Kč z nespecifikované rezervy pro 
příspěvkové organizace a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 18.237 Kč na 
elektrickou energii ve školních jídelnách. 
 
3v) Rozpočtové opatření č. 154/2017 – OSMM – přesun finančních prostředků na službu za 
obchodování na burze PXE na nákup energií 
Usn. RM č. 714/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 154/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 36 tis. Kč z oprav veřejného osvětlení a 
zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 36 tis. na službu za obchodování na 
burze PXE na nákup energií. 
 
 
4. Pohledávky k 30. 6. 2017 
- bez usnesení 
 
 
5. Žádost o prominutí sankce  
Usn. RM č. 715/17 
RM doporučuje ZM schválit prominutí sankce ve výši 60 082 Kč z poskytnuté dotace pro 
výstavbu rodinného domu, vyplývající z porušení smlouvy, panu T. A., nar. xxxx,  bytem 363 
01 Ostrov.  
 
 
6. Revokace usnesení RM č. 342/17 ze dne 24.04.2017 
Usn. RM č. 716/17 
RM ruší své usnesení č. 342/17 ze dne 24.04.2017. 
 
Usn. RM č. 717/17 
RM souhlasí s vyřazením z evidence majetku a s likvidací nepotřebného majetku  
(tj. nefunkční a poškozené elektroniky a nábytku a zastaralých a poškozených výstavních 
systémů) v pořizovací ceně 380 886,14 Kč Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace, dle 
předložené žádosti. 
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7. Žádost Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace o souhlas  
s výjimkou v počtu žáků pro školní rok 2017/2018 
Usn. RM č. 718/17 
RM povoluje Mateřské škole Ostrov, Masarykova 1195, 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. 2 vyhlášky č. 
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu žáků 
dle předloženého návrhu.  
 
 
8. Žádost Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace o souhlas s výjimkou  
v počtu žáků v literárně dramatickém oboru 
Usn. RM č. 719/17 
RM povoluje výjimku z počtu žáků pro Základní uměleckou školu Ostrov, příspěvkovou 
organizaci, v literárně dramatickém oboru z 10 na 14 žáků v jedné skupině v rámci kolektivní 
výuky základního studia.  
 
 
9. Žádost Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace o přesun finančních 
prostředků z rezervního fondu do investičního fondu a nařízení odvodu z investičního fondu na 
rekonstrukce venkovní jídelny v LT Manětín 
Usn. RM č. 720/17 
RM souhlasí s posílením investičního fondu Městského domu dětí a mládeže Ostrov, 
příspěvkové organizace, převedením částky 746 284,00 Kč z rezervního fondu dle ust. § 30 
odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Usn. RM č. 721/17 
RM ukládá provést odvod částky 800 000,00 Kč z fondu investic Městského domu dětí  
a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace, do rozpočtu města dle § 31 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
10. Žádost Základní školy Ostrov, Májová 997, příspěvkové organizace o souhlas s použitím 
rezervního fondu 
Usn. RM č. 722/17 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Základní školy Ostrov, Májová 997,   příspěvkové 
organizace, ve výši max. 150 000,00 Kč vč. DPH  na pořízení zámkového a klíčového systému 
pro základní školu. 
 
 
11. Rezignace předsedy komise 
Usn. RM č. 723/17 
RM bere na vědomí rezignaci pana Zdeňka Mareše na funkci předsedy Komise pro místní části. 
 
 
 
 
 
12. Příspěvek pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouva 
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Usn. RM č. 724/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2017 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města Ostrov 
pro zdravotně postižené děti pro N. Š., zastoupenou paní M. Š. ve výši 10.000 Kč. 
 
 
13. Projekt „Rekonstrukce objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické 
odpočívadlo“ - výběr dodavatele 
Usn. RM č. 725/17 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková cena 
schvaluje pořadí nabídek dle návrhu komise a přiděluje veřejnou zakázku "Rekonstrukce 
objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo" dodavateli s 
nabídkou č. 1, předloženou dodavatelem SWIETELSKY stavební, Odštěpný závod pozemní 
stavby ZÁPAD s.r.o., sídlo Zemská 259, 337 01 Ejpovice, IČO: 48035599 s nabídkovou cenou 
1 955 984,04 Kč bez DPH. Zakázka bude dokončena do 30. 11. 2017. 
 
 
14. Veřejná zakázka na stavbu "Ostrov, komunikace a inženýrské sítě ve východní části 
Průmyslové zóny - 1. etapa" - schválení zadávací dokumentace 
- bez usnesení 
 
 
15. Veřejná zakázka „Údržba a oprava veřejného osvětlení“ – zadávací dokumentace a složení 
hodnotící komise 
- bez usnesení 
 
 
16. Veřejná zakázka „Odpadové hospodářství města Ostrov“ - zadávací dokumentace a 
složení hodnotící komise 
- bez usnesení 
 
17. Veřejná zakázka „ Údržba zeleně města Ostrov“, zadávací dokumentace a složení 
hodnotící komise 
- bez usnesení 
 
18. Veřejná zakázka „Údržba a běžné opravy místních komunikací“, zadávací dokumentace a 
složení hodnotící komise 
- bez usnesení 
 
19. Veřejná zakázka „Čištění a zimní údržba města Ostrov“, zadávací dokumentace a složení 
hodnotící komise 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
20. Pronájmy, výpůjčky: 
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20a) Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku st. p. č. 1542, jehož součástí je stavba 
garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 726/17 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 237-17-06-21 ze dne 26.06.2017, uzavřené s 
paní D. S., dat. nar. xxxx,  bytem Ostrov, na pronájem pozemku st. p. č. 1542 o výměře 27 m2, 
jehož součástí je stavba garáže bez č. p./č.e., v k. ú. Ostrov nad Ohří, z důvodu opětovného 
špatného technického stavu (nadměrná vlhkost), a to dohodou k 31.07.2017.  
 
 
20b) Nenavýšení nájemného v nebytových prostorech o inflaci za rok 2015 a 2016 
Usn. RM č. 727/17 
RM neschvaluje navýšení nájemného za užívání prostor určených k podnikání o inflaci roku 
2015 pro období od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017.   
 
Usn. RM č. 728/17 
RM neschvaluje navýšení nájemného za užívání prostor určených k podnikání o inflaci roku 
2016 pro období od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018.   
 
21. Prodeje, nákupy: 
21a) Prodej částí pozemku p. č. 979/1 a p. č. 979/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří - zahrádkářská 
osada u Lidlu 
Usn. RM č. 729/17 
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 979/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří (dle GP 
č. 1862-46/2016 se jedná o pozemek p. č. 979/26 o výměře 481 m2 a p. č. 979/3 o výměře 112 
m2), do podílového spoluvlastnictví všem budoucím vlastníkům zahrádek v osadě, za cenu 
250,00 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. 730/17 
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 979/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří (dle GP 
č. 1862-46/2016 se jedná o pozemek p. č. 979/4 o výměře 501 m2 a p. č. 979/5 o výměře 11 
m2), pro paní Z. D., nar. xxxx, bytem 363 01 Ostrov, za cenu 250,00 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. 731/17 
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 979/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří (dle GP 
č. 1862-46/2016 se jedná o pozemek p. č. 979/6 o výměře 250 m2), pro paní A. B., nar. xxxx, 
363 01 Ostrov, za cenu 250,00 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. 732/17 
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 979/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří (dle GP 
č. 1862-46/2016 se jedná o pozemek p. č. 979/7 o výměře 375 m2), pro paní O. S., xxxx., bytem 
363 01 Ostrov, za cenu 250,00 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. 733/17 
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 979/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří (dle GP 
č. 1862-46/2016 se jedná o pozemek p. č. 979/8 o výměře 233 m2), pro manžele P. N., nar. 
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xxxxa, S. N., nar. xxxxxx, bytem 363 01 Ostrov, za cenu 250,00 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. 734/17 
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 979/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří (dle GP 
č. 1862-46/2016 se jedná o pozemek p. č. 979/9 o výměře 196 m2), pro paní L. B., nar. xxxx, 
bytem 363 01 Ostrov, za cenu 250,00 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. 735/17 
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 979/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří (dle GP 
č. 1862-46/2016 se jedná o pozemek p. č. 979/10 o výměře 98 m2), pro paní J.G., nar., xxxx 
bytem 363 01 Ostrov, za cenu 250,00 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. 736/17 
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 979/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří (dle GP 
č. 1862-46/2016 se jedná o pozemek p. č. 979/11 o výměře 19 m2), pro pana O. S., nar. xxxx., 
bytem 363 01 Ostrov, za cenu 250,00 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. 737/17 
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 979/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří (dle GP 
č. 1862-46/2016 se jedná o pozemek p. č. 979/25 o výměře 120 m2), pro pana J. Or., nar. xxxx, 
bytem 363 01 Ostrov, za cenu 250,00 Kč/m2, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na 
prodej bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující.   
 
21b) Prodej pozemku pod výměníkovou stanicí st. p. č. 597/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 738/17 
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku st. p. č. 597/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří, pro 
společnost Ostrovská teplárenská, a.s. IČO 49790498, se sídlem Mořičovská 120, 363 01 
Ostrov, za cenu dle znaleckého posudku, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej 
bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující.   
 
 
22. Dopravní podnik Ostrov a účast města v Dopravním podniku Ostrov 
Usn. RM č. 739/17 
RM pověřuje 1. místostarostu jednáním s AD LIGNETA regionalbus s.r.o. o způsobu ukončení 
účasti města Ostrov ve společnosti Dopravní podnik Ostrov spol. s r.o.. Současně ho pověřuje 
jednáním s Dopravním podnikem Ostrov spol. s r. o. o podmínkách a termínu svolání valné 
hromady společnosti. 
 
 
23. Informace starosty 
a) Souhlas s použitím znaku 
Usn. RM č. 740/17 
RM schvaluje použití znaku města ostrov paní Michaele Valentové, pořadatelce akce „AVON 
pochod v Ostrově“. 
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24. Zprávy z komisí  
- bez usnesení 
 
 
 
 
  Ing. Josef Železný v. r.                 Mgr. Petr Šindelář, LL.M, v. r. 
       starosta          1. místostarosta 


