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Město Ostrov 
Usnesení 

z 3. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 30. ledna 2017 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek 
Omluven:        Bc. Pavel Čekan 
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Barbora Nováková 
 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení  
2. Veřejné zakázky malého rozsahu - za 4. čtvrtletí 
3. Návrh Dohody o změně VPS uzavřené obcemi o výkonu přenesené působnosti v oblasti 
řízení o přestupcích mezi Městem Horní Blatná a Městem Ostrov 

4. Žádost ZUŠ o souhlas s podáním žádosti o grant na festival Soukání Ostrov 2017 
5. Žádost MŠ Krušnohorská o souhlas s přijetím finančního daru  
6. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro MAS Krušné hory o. p. s. a s použitím 

znaku města 
7. Žádost HC Čerti Ostrov o finanční dar na „Jarní turnaj“ v minihokeji pro děti narozené 

v r. 2008 a souhlas s použitím znaku města 
8. Mimořádná přidělení bytů 
9. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
10. Program podpory a rozvoje sociálních služeb pro rok 2017 – veřejnoprávní smlouvy 
11. Individuální dotace na podporu zdravotnických, humanitární služeb a služeb prevence - 

veřejnoprávní smlouvy 
12. Pronájem 

a) Pronájem pozemku p. č. 224/505 o výměře 1 844 m2, k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Pronájem části pozemku p. č. 9 o výměře 13 m2, k. ú. Kfely u Ostrova 
c) Pronájem části pozemku p. č. 222/23 o výměře 20 m2, k. ú. Ostrov nad Ohří 
d) Pronájem části pozemku p. č. 222/23 o výměře cca 80 m2 a části pozemku p. č. 222/5                        

o výměře cca 150 m2, k. ú. Ostrov nad Ohří 
e) Pronájem částí pozemku p. č. 32/2, k. ú. Květnová 
f) Pronájem nebytového prostoru v I. PP v budově č. p. 702, která je součástí st. p. č. 

797/4, k. ú. Ostrov nad Ohří 
g) Rozšíření předmětu výpůjčky na č. p. 1199, vystaveného na st. p. č. 1104 v k. ú. 

Ostrov nad Ohří, MŠ Masarykova Ostrov, o prostory v 1. PP podlaží o výměře 172,3 
m² 

13. Prodej části p. č 46/15 o výměře cca 998 m2 v k. ú. Květnová 
14. Návrh zadávacích podmínek VZ "Rekonstrukce místní komunikace v obci Kfely" 
15. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 73/2 a 2503/6 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 

kabel NN a sdělovací kabel k limnigrafu Ostrov Povodí Ohře, s. p.   
16. Zřízení věcného břemene – služebnosti na  p. p. č. 2514/3 a 2678/1  v k. ú. Ostrov nad 

Ohří  – kabel NN pro objekt bývalé železniční zastávky č. p. 197 
17. Informace starosty 
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18. Zprávy z komisí 
 
 
Účast: 
Vedoucí OKS k bodům 3 - 7 
Vedoucí OSVZ k bodům 8 – 11 
Vedoucí OMS k bodům 12 - 16 
 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 87/17 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 
pod č. 496/16, 749/16, 750/16, 762/16, 964/16, 1002/16, 1027/16, 1118/16, 1134/16, 1198/16, 
1200/16, 1228/16, 1243/16, a z roku 2017 pod č. 12/17, 17/17, 18/17, 21/17, 22/17, 28/17, 
32/17, 41/17 až 53/17, 85/17, 86/17. 
 
 
2. Veřejné zakázky malého rozsahu za 4. čtvrtletí roku 2016 
– bez usnesení 
 
 
3. Návrh dohody o změně VPS uzavřené obcemi o výkonu přenesené působnosti v oblasti 
řízení o přestupcích mezi Městem Horní Blatná a Městem Ostrov  
Usn. RM č. 88/17 
RM schvaluje v souladu s ust. § 63 a 66c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřenou obcemi  
o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích mezi Městem Horní Blatná  
a Městem Ostrov, na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2017, za roční příspěvek 
5 000,00 Kč, v předloženém znění.  
 
 
4. Žádost ZUŠ o souhlas s podáním žádosti o grant na festival Soukání Ostrov 2017   
Usn. RM č. 89/17 
RM bere na vědomí oznámení Základní umělecké školy Ostrov, příspěvkové organizace, 
o podání žádosti na Národní informační a poradenské středisko pro kulturu o grant na akci 
Soukání Ostrov 2017, 11. mezinárodní divadelní festival dětí a mládeže.  
 
 
5. Žádost MŠ Krušnohorská o souhlas s přijetím finančního daru účelově určeného 
Usn. RM č. 90/17 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 4 500,00 Kč od rodičů dětí 
na zajištění výuky německého jazyka v době od února do června 2017 pro Mateřskou školu 
Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvkovou organizaci.  
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6. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro MAS Krušné hory o. p. s. a s použitím 
znaku města 
Usn. RM č. 91/17 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 5 000,00 
Kč spolu s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s akcí 
„Čištění řeky Ohře 2017“ pro MAS Krušné hory o. p. s., se sídlem Klínovecká 1407, Ostrov, 
PSČ 363 01, IČO 22691022, zastoupenou Ing. J. U. 
 
Usn. RM č. 92/17 
RM schvaluje použití znaku města na propagačních materiálech souvisejících s akcí „Čištění 
řeky Ohře 2017“ pro MAS Krušné hory o. p. s., se sídlem Klínovecká 1407, Ostrov,  
PSČ 363 01, IČO 22691022, zastoupenou Ing. J. U. 
 
 
7. Žádost HC Čerti Ostrov o finanční dar na uspořádání hokejového turnaje a souhlas 
s použitím znaku města 
Usn. RM č. 93/17 
RM schvaluje finanční dar ve výši 10 tis. Kč spolu s darovací smlouvou v předloženém znění 
pro HČ Čerti Ostrov, Vančurova 1437, Ostrov, PSČ 363 01, IČO 22875034 na úhradu části 
nákladů spojených s pořádáním mezinárodního hokejového turnaje v  minihokeji pro děti 
narozené v r. 2008 a mladší, který se bude konat ve dnech 4. a 5. března 2017 na Zimním 
stadionu v Ostrově.  
 
Usn. RM č. 94/17 
RM schvaluje použití znaku města HC Čerti Ostrov, Vančurova 1437, Ostrov, PSČ 363 01, 
IČO 22875034, na propagační tiskoviny spojené s pořádáním mezinárodního hokejového 
turnaje v minihokeji pro děti narozené v r. 2008 a mladší, který se bude konat ve dnech  
4. a 5. března 2017 na Zimním stadionu v Ostrově.  
 
 
8. Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č.  95/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 nebo 3+1 v Ostrově p. R. Č. a pí S. Z. 
 
Usn. RM č. 96/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. K. Š. 
 
Usn. RM č. 97/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+kk v domě pro nízkopříjmové osoby 
v Ostrově p. A. H. 
 
Usn. RM č.  98/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v Ostrově pí J. R. 
 
Usn. RM č. 99/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. R. K. 
 
Usn. RM č. 100/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu na č. p. 382 v ul. Nad Nádražím v Ostrově p. 
Z. R. 
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Usn. RM č. 101/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. J. L. 
 
Usn. RM č. 102/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v původní č. p. 1377 na Jáchymovské ul. 
v Ostrově p. J. H. 
 
Usn. RM č. 103/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+1 v ul. Odborů 619/22 v Ostrově pí 
N. H. 
 
Usn. RM č. 104/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí M. V. 
 
Usn. RM č. 105/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu v ul. Odborů 620/10 v Ostrově pí K. Š. 
 
Usn. RM č. 106/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v ul. Odborů 620/10 v Ostrově pí M. Ž. 
 
Usn. RM č. 107/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+kk v domě pro nízkopříjmové osoby 
v Ostrově p. A. J. 
 
Usn. RM č. 108/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu zvláštního určení o velikosti 2+kk  v ul. 
Krušnohorská 616/5 v Ostrově pí A. P. 
 
Usn. RM č. 109/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu zvláštního určení o velikosti 1+kk  v ul. 
Hornická 618/5 v Ostrově pí M. V. 
 
Usn. RM č. 110/17 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Obytném souboru Klášter Ostrov o žadatele: 
E. a V. F., L. T. 
 
 
9. Přidělení, podnájmy, přechody a směny bytů - v období od 22. 11. 2016 do 20. 1. 2017 
– bez usnesení 
 
 
10. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí programových dotací z rozpočtu města na rok 2017  
na podporu a rozvoj sociálních služeb 
Žádosti do 50 tis. Kč  
Usn. RM č. 111/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města 
Ostrova s organizací Raná péče KuK, z. ú., Tomanova 2645/5. 301 00 Plzeň, IČ: 29109663, 
zastoupenou Mgr. M. B., na úhradu části nákladů pro rok 2017 spojených s poskytováním 
registrované sociální služby - raná péče, ve výši 13 500,00 Kč, v předloženém znění. 
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Usn. RM č. 112/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města 
Ostrova s organizací Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s., 
Sokolovská 119/54, 360 05 Karlovy Vary, IČ: 26594307, zastoupenou P. K., na úhradu části 
nákladů pro rok 2017 spojených s poskytováním registrované sociální služby – odborné 
sociální poradenství, Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s., Karlovy 
Vary, ve výši 13 600,00 Kč, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 113/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města 
Ostrova s organizací Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s., 
Sokolovská 119/54, 360 05 Karlovy Vary, IČ: 26594307, zastoupenou P. K., na úhradu části 
nákladů pro rok 2017 spojených s poskytováním registrované sociální služby – osobní 
asistence, Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s., Karlovy Vary, ve 
výši 19 630,00 Kč, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 114/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města 
Ostrova s organizací Farní charita Aš, Mikulášská 9, 352 01 Aš, IČ: 64839991, zastoupenou 
Ing. A. K., na úhradu části nákladů pro rok 2017 spojených s poskytováním registrované 
sociální služby – azylové domy, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Aš, ve výši 
20 000,00 Kč, v  předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 115/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města 
Ostrova s organizací Farní charita Karlovy Vary, Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary, 
IČ: 49753053, zastoupenou Ing. A. K., na úhradu části nákladů pro rok 2017 spojených 
s poskytováním registrované sociální služby – domy na půl cesty, Dům na půl cesty sv. Josefa 
v Karlových Varech, ve výši 10 000,00 Kč, v  předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 116/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města 
Ostrova s organizací Farní charita Karlovy Vary, Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary, 
IČ: 49753053, zastoupenou Ing. A. K., na úhradu části nákladů pro rok 2017 spojených 
s poskytováním registrované sociální služby – denní stacionáře, Denní stacionář pro 
zdravotně a mentálně postižené v Karlových Varech, ve výši 10 000,00 Kč, v  předloženém 
znění. 
 
Usn. RM č. 117/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města 
Ostrova s organizací Farní charita Karlovy Vary, Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary, 
IČ: 49753053, zastoupenou Ing. A. K., na úhradu části nákladů pro rok 2017 spojených 
s poskytováním registrované sociální služby – sociálně terapeutické dílny Karlovy Vary, ve 
výši 20 000,00 Kč, v  předloženém znění. 
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11. Individuální dotace na podporu zdravotnických, humanitární služeb a služeb prevence - 
veřejnoprávní smlouvy 
Usn. RM č. 118/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 
Ostrova na provoz lůžek dlouhodobé paliativní péče na rok 2017 ve výši 50 tis. Kč 
s organizací Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, 
Perninská 975, 363 21 Nejdek, IČ: 69979821, zastoupenou paní O. P., DiS., v předloženém 
znění. 
 
Usn. RM č. 119/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 
Ostrova na zajištění Preventivního vyšetření zraku předškolních dětí v MŠ v Ostrově na rok 
2017 ve výši 30 tis. Kč s organizací Prima Vizus, o. p. s., nestátní zdravotnické zařízení, 
Dolnická 21, 350 02 Cheb, IČ: 29113971, zastoupenou MUDr. Ing. R. P., v předloženém 
znění. 
 
Usn. RM č. 120/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 
Ostrova na projekt Smysluplné trávení volného času, jako základ pro změnu?! – v rámci 
prevence sociálně patologických jevů na rok 2017 ve výši 30 tis. Kč s organizací DDÚ, SVP, 
ZŠ a ŠJ, Plzeň, Karlovarská 67, 323 18 Plzeň, odloučené pracoviště Myslbekova 4, 360 01 
Karlovy Vary, IČ: 49778129, zastoupenou Mgr. V. V., zastoupeným PhDr. K. Č., v 
 předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 121/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 
Ostrova na projekt Rodinné centrum Ostrůvek – aktivity pro celou rodinu na rok 2017 ve výši 
50 tis. Kč s organizací Rodinné centrum Ostrůvek, z. s., Lidická 1036, 363 01  Ostrov, IČ: 
26630729, zastoupenou paní P. L., v  předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 122/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 
Ostrova na projekt Aktivní život se zrakovým handicapem na rok 2017 ve výši 50 tis. Kč 
s organizací Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný 
spolek, se sídlem Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 000 Praha, oblastní 
odbočka Stará Kysibelská 602/45, 360 09 Karlovy Vary, IČ: 65399447, zastoupenou na 
základě pověření panem P. R., v  předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 123/17 
RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na 
projekt Podpora a zvyšování rodičovských kompetencí ve výši 190 768,00 Kč pro žadatele 
Světlo Kadaň, z. s., Kusova 1325, 432 01  Kadaň.  
 
 
12. Pronájem 
12a) Pronájem pozemku p. č. 224/505 o výměře 1 844 m2, k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 124/17 
RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 224/505 o celkové výměře 1 844 m2, k. ú. Ostrov nad 
Ohří, a to zpevněné plochy části pozemku p. č. 224/505 o výměře 552 m2 určených 
k podnikatelským účelům pro potřeby Autoservisu Haus za nájemné ve výši 26,80 Kč/m2/rok, 
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zpevněné plochy části pozemku p. č. 224/505 o výměře 919 m2 jako manipulační plocha za 
nájemné ve výši 12,00 Kč/m2/rok a dvě zatravněné plochy části pozemku p. č. 224/505                    
o výměře celkem 373 m2 určené pouze pro sekání trávy za nájemné ve výši 0,12 Kč/m2/rok, 
na dobu neurčitou, manželům P. H., dat. nar. xxxxxxxxxx a J. H., dat. nar xxxxxxxxxx, oba 
bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 363 01, k užívání jako vlastníkům budovy č. p. 1297.  
V případě, že smlouva o nájmu s manželi H. nebude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení 
usnesení RM manželům H., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky 
v plném rozsahu zrušeno. 
 
12b) Pronájem části pozemku p. č. 9 o výměře 13 m2, k. ú. Kfely u Ostrova  
Usn. RM č. 125/17 
RM neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 9 o výměře 13 m2, k. ú. Kfely u Ostrova, 
z důvodu přeplocení, za nájemné ve výši 7,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, manželům, M. 
Š., dat. nar. xxxxxxxxxx a L. Š., dat. nar. xxxxxxxxxx, oba bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 
363 01, k užívání jako zahrada, k. ú. Kfely u Ostrova.  
 
12c) Pronájem části pozemku p. č. 222/23 o výměře 20 m2, k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 126/17 
RM neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 222/23 o výměře 20 m2, k. ú. Ostrov nad Ohří, 
za nájemné ve výši 12,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, panu J. A., dat. nar. xxxxxxxxxx, 
bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 363 01, za účelem uskladnění dřeva na zimu, které pan A. 
využívá k vytápění bytové jednotky na č. p. 203 krbovými kamny.  
 
12d) Pronájem části pozemku p. č. 222/23 a části pozemku p. č. 222/5, k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 127/17 
RM neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 222/23 o výměře cca 80 m2 a části pozemku p. 
č. 222/5 o výměře cca 150 m2, k. ú. Ostrov nad Ohří, za nájemné ve výši 3,56 Kč/m2/rok, na 
dobu neurčitou, panu P. P., dat. nar. xxxxxxxxxx, bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 363 01, za 
účelem zahrádkářského využití.  
 
12e) Pronájem částí pozemku p. č. 32/2, k. ú. Květnová 
Usn. RM č. 128/17 
RM neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 32/2 o výměře 40 m2, k. ú. Květnová, za 
nájemné ve výši 12,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, manželům R. E., dat. nar. xxxxxxxxxx, 
a O. E., dat. nar. xxxxxxxxxx, oba bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 363 01, za účelem využití 
jako manipulační plocha.  
 
Usn. RM č. 129/17 
RM neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 32/2 o výměře 85 m2, k. ú. Květnová, za 
nájemné ve výši 12,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, panu M. Č., dat. nar. xxxxxxxxxx, 
bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 363 01, za účelem využití jako manipulační plocha. 
 
12f) Pronájem nebytového prostoru v I. PP v budově č. p. 702, která je součástí st. p. č. 797/4,                
k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 130/17 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru o výměře cca 15,50 m2 v I. PP budovy č. p. 702, 
ulice Nerudova, Ostrov, která je součástí pozemku st. p. č. 797/4 v k. ú. Ostrov nad Ohří, za 
nájemné ve výši 387,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, paní E. H., dat. nar. xxxxxxxxxx, 
bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 363 01, k nekomerčnímu využití jako tělocvična, posilovna, 
uložení vlastních sportovních potřeb.  
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V případě, že smlouva o nájmu s paní H. nebude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení 
usnesení RM paní H., bude, dnem následujícím po uplynutí lhůty, usnesení automaticky v 
plném rozsahu zrušeno. 
 
12g) Rozšíření předmětu výpůjčky na č. p. 1199, vystavěného na st. p. č. 1104 v k. ú. Ostrov 
nad Ohří, MŠ Masarykova Ostrov, o prostory v 1. PP podlaží o výměře 172,3 m²  
Usn. RM č. 131/17 
RM schvaluje rozšíření předmětu výpůjčky o nebytové prostory v I. podzemním podlaží na č. 
p. 1199, vystavěné na pozemku st. p. č. 1104 v k. ú. Ostrov nad Ohří, o celkové výměře 172,3 
m², výpůjční smlouvy reg. č. 232-11-11-15 uzavřené s Mateřskou školou Ostrov, příspěvková 
organizace, Masarykova 1195, IČO 49753495, 363 01 Ostrov.  
 
 
13. Prodej části pozemku p. č. 46/15 o výměře cca 998 m2 v k. ú. Květnová 
Usn. RM č. 132/17 
RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p. č. 46/15 v k. ú. Květnová v rozsahu 
cca 998 m2, manželům R. L., nar. xxxxxxxxxx a L. L., nar. xxxxxxxxxx, oba trvale bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za cenu dle znaleckého posudku č. 7649-36/2016 ve výši 110,00 
Kč za 1m2, za účelem zahrady. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 
 
 
14. Návrh zadávacích podmínek VZ "Rekonstrukce místní komunikace v obci Kfely" 
Usn. RM č. 133/17 
RM schvaluje zadat veřejnou zakázku na dodavatele stavby „Rekonstrukce místní 
komunikace v obci Kfely" v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných 
zakázkách, jako veřejnou zakázku malého rozsahu. Kritériem pro hodnocení nabídek bude 
nejnižší nabídková cena.  
 
Usn. RM č. 134/17 
RM souhlasí s předloženým návrhem dodavatelů veřejné zakázky „Rekonstrukce místní 
komunikace v obci Kfely“. 
 
 
15. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 73/2 a 2503/6 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 
kabel NN a sdělovací kabel k limnigrafu Ostrov Povodí Ohře, s. p.                  
Usn. RM č. 135/17 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení kabelu NN, 
sdělovacího kabelu, sondy limnigrafu a přístupu, provozování, údržbu a opravy stavby „LMG 
Ostrov“ na p. p. č. 73/2 a 2503/6 v k. ú. Ostrov nad Ohří, dle GP vymezujícího rozsah 
věcného břemene – služebnosti po dobu životnosti stavby pro oprávněného, Povodí Ohře, 
s. p., IČO 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, za dohodnutou celkovou 
jednorázovou úhradu ve výši 100,00 Kč/m2 výměry břemene, minimálně však 1000,00 Kč, 
plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy s povinným, tj. Městem 
Ostrov. Náklady na zřízení věcného břemene - služebnosti, tj. vypracování GP, jednorázovou 
úhradu za zřízení VB ve výši dle skutečné výměry břemene, včetně úhrady nákladů za nákup 
kolku na podání návrhu na vklad břemene do KN, ponese oprávněný. 
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16. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2514/3 a 2678/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
– kabel NN pro objekt bývalé železniční zastávky č. p. 197 
Usn. RM č. 136/17 
RM schvaluje zřízení věcného břemene  –  služebnosti  za  účelem  uložení, provozování, 
údržby a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Ostrov, 
KV, Krušnohorská, č. p. 197, kNN“, č. IV-12-0011734/VB 1, vymezujícího  rozsah  věcného  
břemene –  služebnosti a právo  provést  stavbu  na p. p. č.  2514/3 a 2678/1 v k. ú. Ostrov nad 
Ohří pro oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem, Teplická 874/8, 405 02 
Děčín IV - Podmokly, IČO 24729035, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 
100,00 Kč za každý metr čtvereční budoucího povinného pozemku zatíženého zařízením pro 
distribuci elektřiny, minimálně však 1 000,00 Kč plus DPH v zákonné výši, platné ke dni 
uzavření konečné smlouvy. Náklady na zřízení věcného břemene - služebnosti, vypracování 
GP, včetně zaplacení náhrad povinnému, ponese oprávněný. 
 
 
17. Informace starosty 
 
 
18. Zprávy z komisí 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Josef Železný       Mgr. Libor Bílek 
         místostarosta          místostarosta 


