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Město Ostrov 
Usnesení 

z 21. řádného jednání Rady města Ostrov 
konaného v řádném termínu dne 11. září 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. Vladimír 

Palivec, Ing. Petr Nedvěd, Petr Kalousek, Ing. Jitka Samáková 
Omluveni:       
Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala: Šárka Růžičková 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Předběžný výsledek hospodaření KABEL OSTROV, s.r.o. 
3. Informace o pořizování Změny č. 2 Územního plánu Ostrov 
4. Nový Strategický plán rozvoje města Ostrova - zadávací dokumentace 
5. Souhlas s MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov a RoAP rozvoje vzdělávání v 

území ORP Ostrov pro šk. rok 2017/2018 
6. Výjimka z počtu dětí pro Mateřskou školu Ostrov, Palackého 1045, příspěvkovou 

organizaci 
7. Žádost Základní školy Ostrov, Májová 997, příspěvkové organizace, o souhlas s použitím 

rezervního fondu 
8. Rozpočtová opatření 
9. Návrh rozpočtu 2018 - 1. čtení 
10. VZ - Realizace úspor energie MDDM Ostrov, Školní 231 - výměna oken a dveří" - 

zadávací podmínky 
11. Veřejná zakázka na stavbu "Ostrov, komunikace a inženýrské sítě ve východní části 

Průmyslové zóny - 1. etapa" - schválení zadávací dokumentace 
12. Pronájmy, výpůjčky: 

a) Využití podpory z programu „Aktivní podpora podnikání“ prostoru určeného k 
podnikání v I. NP budovy č. p. 625 a č. p. 626, které jsou součástí st. p. č. 751/1 a st. 
p. č. 751/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

b) Výpůjčka části zábradlí na pozemku p. č. 2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří, pro umístění 
reklamního banneru s upoutávkou na 49. DFTF OH Ostrov 

13. Prodeje, nákupy: 
a) Prodej části pozemku p. č. 86 o výměře cca 204 m2 v k. ú. Květnová 
b) Prodej pozemku p. č. 224/96 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
c) Prodej pozemku p. č. 31/4 v k. ú. Vykmanov u Ostrova 

14. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 1434/9 v k. ú. Květnová – plynárenské 
zařízení GasNet, s.r.o. 

15. Uzavření Dohody o smluvní pokutě za zrušení předkupního práva 
16. Informace starosty 

a) Služby spojené s údržbou města Ostrov - zadávací dokumentace a složení hodnotící 
komise 

b) Dohoda o ustavení Občanské kontrolní komise při Správě úložišť radioaktivních 
odpadů  
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c) Souhlas zřizovatele s pronájmem prostor v Mateřské škole Ostrov, Palackého 1045, 
příspěvkové organizaci 

d) Rozšíření programu 7. řádného zasedání ZM 20.09.2017 
e) Pronájem prostoru určeného k podnikání o výměře 130,51 m2 v I. PP budovy č. p. 707 

a č. p. 709, které jsou součástí st. p. č. 778/2 a st. p. č. 778/4 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
f) Podnájem prostoru určeného k podnikání v budově č. p. 701, která je součástí st. p. č. 

797/5 v k. ú Ostrov nad Ohří 
17. Zprávy z komisí  
18. Pověření k zastupování v soudním sporu s Dopravním podnikem Ostrov s r.o. 
19. Valná hromada OT a.s. 
 
 
Účast: 
Jednatel Kabel Ostrov k bodu 2 
Vedoucí ORÚP k bodům 3 a 4 
Vedoucí OKS k bodům 5 až 7, 16b), 16c)  
Vedoucí OF k bodům 8 a 9 
Vedoucí OI k bodům 10 a 11 
Vedoucí OMM k bodům 12 až 15, 16e) 
Vedoucí OSMM k bodu 16a)  
TAJ k bodu 16d) 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 821/17 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 
pod č. 662/16 a z roku 2017 pod č. 9/17, 341/17, 345/17, 347/17, 350/17, 392/17, 408/17, 
421/17 až 424/17, 552/17, 568/17, 579/17, 625/17, 626/17, 631/17, 633/17, 634/17, 655/17, 
657/17, 659/17, 660/17, 670/17, 690/17, 692/17, 717/17, 721/17, 752/17, 753/17, 754/17, 
759/17, 763/17 až 767/17, 769/17, 770/17, 771/17, 776/17 až 804/17 a 815/17. 
 
 
2. Předběžný výsledek hospodaření KABEL OSTROV, s.r.o. 
Usn. RM č. 822/17 
RM bere na vědomí předloženou informaci o předběžném hospodaření KABEL OSTROV, 
s.r.o..  
 
 
3. Informace o pořizování Změny č. 2 Územního plánu Ostrov 
Usn. RM č. 823/17 
RM doporučuje ZM odvolat Bc. Pavla Čekana z funkce určeného zastupitele ve věci pořízení 
Změny č. 2 Územního plánu Ostrov.  
 
Usn. RM č. 824/17 
RM doporučuje ZM v souladu s § 47 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen stavební zákon) pověřit Ing. Jitku Samákovou funkcí určeného 
zastupitele ve věci pořízení Změny č. 2 Územního plánu Ostrov. 
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4. Nový Strategický plán rozvoje města Ostrova - zadávací dokumentace 
Usn. RM č. 825/17 
RM bere na vědomí návrh záměru pořízení nového Strategického plánu města Ostrova.  
 
Usn. RM č. 826/17 
RM schvaluje návrh zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na zpracovatele 
strategického plánu včetně seznamu oslovených dodavatelů. 
 
 
5. Souhlas s MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov a RoAP rozvoje vzdělávání v 
území ORP Ostrov pro šk. rok 2017/2018 
Usn. RM č. 827/17 
RM doporučuje ZM schválit Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov a 
Roční akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov pro školní rok 2017/2018, které 
vznikly v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“, reg. 
číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000018. 
 
 
6. Výjimka z počtu dětí pro Mateřskou školu Ostrov, Palackého 1045, příspěvkovou 
organizaci 
Usn. RM č. 828/17 
RM povoluje Mateřské škole Ostrov, Palackého 1045, 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.  
 
 
7. Žádost Základní školy Ostrov, Májová 997, příspěvkové organizace, o souhlas s použitím 
rezervního fondu 
Usn. RM č. 829/17 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Základní školy Ostrov, Májová 997, příspěvkové 
organizace, ve výši max. 55 000,00 Kč vč. DPH na pořízení žákovského nábytku do první 
třídy. 
 
 
8. Rozpočtová opatření 
8a) Rozpočtové opatření č. 161/2017 – OSMM – přesun finančních prostředků na opravy bytů 
ve správě Dospry 
Usn. RM č. 830/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 161/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 250 tis. Kč z oprav nebytových prostorů ve 
správě Dospry, snižují se výdaje o 100 tis. Kč na opravy nebytových prostorů ve správě 
OSMM a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 350 tis. Kč na opravy bytů ve 
správě Dospry. 
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8b) Rozpočtové opatření č. 162/2017 – OKS – přesun finančních prostředků na refundace 
platů hrazené jiným organizacím za členy ZM 
Usn. RM č. 831/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 162/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 10 tis. Kč z odvodu za neplnění povinnosti 
zaměstnávat zdravotně postižené a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 10 tis. 
Kč na refundace platů hrazené jiným organizacím za členy ZM. 
 
8c) Rozpočtové opatření č. 163/2017 – OKS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu 
Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace na pořízení herního prvku 
na zahradu MŠ 
Usn. RM č. 832/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 163/2017: 
Zařazují se příjmy do  rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 250 tis. Kč z nařízeného odvodu 
Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace a zařazují se výdaje do 
rozpočtu města pro rok 2017ve výši 250 tis. Kč na pořízení herního prvku na zahradu MŠ. 
 
8d) Rozpočtové opatření č. 164/2017 – OSVZ – přesun finančních prostředků na komunitní 
plán sociálních služeb a na měření hluku ve městě 
Usn. RM č. 833/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 164/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 45 tis. Kč z individuální dotace na podporu 
zdravotních, humanitárních služeb a služeb prevence, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro 
rok 2017 o 25 tis. Kč na komunitní plán sociálních služeb a zařazují se výdaje ve výši 20 tis. 
Kč na měření hluku ve městě. 
 
8e) Rozpočtové opatření č. 165/2017 – OSMM – přesun finančních prostředků z FRR na 
přeložku kabelu nízkého napětí na chatě Merenus na Velkém Rybníku 
Usn. RM č. 834/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 165/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 171 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 171 tis. Kč na přeložku 
kabelu nízkého napětí na chatě Merenus na Velkém Rybníku. 
 
8f) Rozpočtové opatření č. 166/2017 – OVV – přijatá účelová dotace z Ministerstva financí na 
volby prezidenta ČR 
Usn. RM č. 835/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 166/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 30 tis. Kč z přijaté 
neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí na volby prezidenta České republiky pod 
účelovým znakem 98 008. 
 
8g) Rozpočtové opatření č. 167/2017 – OI – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 
přístupových komunikací v ulici U Koupaliště a Borecká 
Usn. RM č. 836/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 167/2017: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 1.000 tis. Kč na dopravní a technickou 
infrastrukturu ve východní části průmyslové zóny v Ostrově a zařazují se výdaje do rozpočtu 
města pro rok 2017 ve výši 1.000 tis. Kč na rekonstrukci přístupových komunikací v ulici U 
Koupaliště a Borecká.  
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9. Návrh rozpočtu 2018 - 1. čtení 
Usn. RM č. 837/17 
RM bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2018 v prvním čtení, kde navrhované příjmy města 
činí 326 578 tis. Kč a výdaje 310 163 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 16 415 tis. Kč. 
 
 
10. VZ - Realizace úspor energie MDDM Ostrov, Školní 231 - výměna oken a dveří" - 
zadávací podmínky 
Usn. RM č. 838/17 
RM schvaluje pro projekt „Realizace úspor energie MDDM Ostrov, Školní 231 – výměna 
oken a dveří“ zadávací řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce, schvaluje zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu a schvaluje seznam 
oslovených dodavatelů. Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena.  
 
 
11. Veřejná zakázka na stavbu "Ostrov, komunikace a inženýrské sítě ve východní části 
Průmyslové zóny - 1. etapa" - schválení zadávací dokumentace 
- bez usnesení 
 
 
12. Pronájmy, výpůjčky: 
12a) Využití podpory z programu „Aktivní podpora podnikání“ prostoru určeného k 
podnikání v I. NP budovy č. p. 625 a č. p. 626, které jsou součástí st. p. č. 751/1 a st. p. č. 
751/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 839/17 
RM schvaluje paní Petře Gutwirt, IČO 06030688, se sídlem, Ostrov, Lidická 1352, PSČ 363 
01, prominutí hrazení nájemného za užívání prostoru určeného k podnikání o výměře 155,11 
m2 v I. NP budovy č. p. 625 a 626, která je součástí pozemku st. p. č. 751/1 a 751/2 v k. ú. 
Ostrov nad Ohří, po dobu 1 roku, a to v souladu s programem Aktivní podpory podnikání. 
 
12b) Výpůjčka části zábradlí na pozemku p. č. 2898/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří, pro umístění 
reklamního banneru s upoutávkou na 49. DFTF OH Ostrov 
Usn. RM č. 840/17 
RM schvaluje výpůjčku části zábradlí vpravo na pozemku p. č. 2898/3, k. ú. Ostrov nad Ohří, 
pro umístění reklamního banneru o výměře 2 x 1 m s upoutávkou na  49. dětský filmový                     
a televizní festival Oty Hofmana, na dobu určitou od 15.09.2017 do 12.10.2017, Domu 
kultury Ostrov, příspěvková organizace, IČ 00520136, se sídlem Ostrov, Mírové náměstí 733, 
PSČ 363 01. 
 
 
13. Prodeje, nákupy: 
13a) Prodej části pozemku p. č. 86 o výměře cca 204 m2 v k. ú. Květnová 
Usn. RM č. 841/17 
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 86 o výměře cca 204 m2 v k. ú. 
Květnová, pro manžele E. H. DiS. nar. xxxx a J. H., oba trvale bytem xxxx, 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.  
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13b) Prodej pozemku p. č. 224/96 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 842/17 
RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p. č. 224/96 v k. ú. Ostrov nad Ohří, 
manželům P. H. a J. H., oba trvale bytem xxxx, 363 01 Ostrov.  
 
13c) Prodej pozemku p. č. 31/4 v k. ú. Vykmanov u Ostrova 
Usn. RM č. 843/17 
RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p. č. 31/4 v k. ú. Vykmanov u Ostrova, panu 
T. T., trvale bytem xxxx, 363 01 Ostrov.   
 
 
14. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 1434/9 v k. ú. Květnová – plynárenské 
zařízení GasNet, s.r.o. 
Usn. RM č. 844/17 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy plynárenského zařízení dle GP skutečného provedení stavby „2 rodinné domy na 
parcele č. 16/1 a 16/4  k. ú. Květnová“, na p. p. č. 1434/9 v k. ú. Květnová, pro oprávněného, 
společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 
272 95 567, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 3 900,00 Kč plus DPH  
v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Náklady na zřízení věcného 
břemene - služebnosti, vypracování GP, včetně zaplacení náhrad povinnému a úhradu za 
vklad do katastru nemovitostí, ponese investor stavby, společnost CASSO INVEST spol. 
s r.o., se sídlem Hybešova 167/18, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary, IČO: 263 21 017. 
 
 
15. Uzavření Dohody o smluvní pokutě za zrušení předkupního práva 
Usn. RM č. 845/17 
RM doporučuje ZM zrušit předkupní právo k bytové jednotce č. 1348/14 v budově č. p. 1348, 
ulice Lidická, Ostrov, a podílu o velikosti 673/15105 na st. p. č. 2773, jehož součástí je 
budova č. p. 1348, a nahradit jej Dohodou o smluvní pokutě ve výši 900 000,00 Kč, s panem 
D. O., bytem xxxx, Ostrov 363 01.  
 
 
16. Informace starosty 
16a) Služby spojené s údržbou města Ostrov - zadávací dokumentace a složení hodnotící 
komise 
Usn. RM č. 846/17 
RM schvaluje pro veřejnou zakázku „Údržba a opravy veřejného osvětlení“ Zadávací 
dokumentaci ve znění předloženého návrhu.  
 
Usn. RM č. 847/17 
RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek veřejné zakázky, dle předloženého návrhu.  
 
Usn. RM č. 848/17 
RM schvaluje pro veřejnou zakázku „Služby spojené s údržbou města Ostrov“ Zadávací 
dokumentaci ve znění předloženého návrhu.  
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Usn. RM č. 849/17 
RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek veřejné zakázky, dle předloženého návrhu.  
 
16b) Dohoda o ustavení Občanské kontrolní komise při Správě úložišť radioaktivních odpadů  
Usn. RM č. 850/17 
RM doporučuje ZM schválit Dohodu o ustavení Občanské kontrolní komise při Správě 
úložišť radioaktivních odpadů s Českou republikou – Správa úložišť radioaktivních odpadů, 
se sídlem, Dlážděná 6, 110 00 Praha zastoupená RNDr. Jiřím Slovákem.  
 
Usn. RM č. 851/17 
RM doporučuje ZM delegovat starostu města Ing. Josefa Železného do Občanské kontrolní 
komise (OKK) při Správě úložišť radioaktivních odpadů. 
 
16c) Souhlas zřizovatele s pronájmem prostor v Mateřské škole Ostrov, Palackého 1045, 
příspěvkové organizaci 
Usn. RM č. 852/17 
RM schvaluje Smlouvu o pronájmu prostor - herny v Mateřské škole Ostrov, Palackého 1045, 
příspěvkové organizaci, paní Mgr. Olze Ševčíkové, Komenského 880, 362 51 Jáchymov, IČO 
87705095 za účelem pořádání kurzů jógy. 
 
16d) Rozšíření programu 7. řádného zasedání ZM 20.09.2017 
Usn. RM č. 853/17 
Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 
3. Informace 1. místostarosty 
4. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za první pololetí 2017 
5. Návrh OZV č. 1/2017, o regulaci provozování hazardních her 
6. Návrh OZV č. 2/2017, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace 
7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení 

věcného vybavení pro JSDH Ostrov 
8. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro První Krušnohorskou o.p.s. 
9. Souhlas s MAP vzdělávání pro území ORP Ostrov a RoAP vzdělávání pro území ORP Ostrov 

pro šk. rok 2017/2018 
10. Informace o pořizování Změny č. 2 Územního plánu Ostrov 
11. Rozpočtová opatření 
12. Žádost o prominutí sankce ze dne 12. 6. 2017 
13. Žádost o prominutí sankce ze dne 29. 6. 2017 
14. Prodeje 

a) Prodej části pozemku p. č. 2058/1 o výměře cca 31 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Prodej části pozemku p. č. 2940/1 o výměře cca 364 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
c) Prodej částí pozemků p. č. 207/6 o výměře cca 86 m2 a p. č. 200/1 o výměře cca 90 m2 v k. 

ú. Kfely u Ostrova 
d) Prodej části pozemku p. č. 2702/1 o výměře cca 42 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
e) Prodej části pozemku p. č. 174/5 o výměře cca 47 m2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 
f) Prodej části pozemku p. č. 174/5 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 
g) Prodej části pozemku p. č. 581/9 o výměře cca 27 m2 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 
h) Prodej části pozemku p. č. 35/2  o výměře cca 107 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
i) Prodej pozemku p. č. 284/9 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 
j) Prodej pozemku p. č. 668 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 
k) Prodej pozemku pod výměníkovou stanicí st. p. č. 597/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
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l) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 035-16-02-09 a odkoupení 
technického zhodnocení pozemku – Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. – 
Rezidence Severní 

15. Uzavření Dohody o smluvní pokutě za zrušení předkupního práva 
16. Podpora kandidatury Karlovarského kraje na pořádání Her IX. zimní olympiády dětí  

a mládeže ČR 2020 
17. Dohoda o ustavení Občanské kontrolní komise při Správě úložišť radioaktivních odpadů 
18. Zprávy z výborů 

 
 
16e) Pronájem prostoru určeného k podnikání o výměře 130,51 m2 v I. PP budovy č. p. 707 a 
č. p. 709, které jsou součástí st. p. č. 778/2 a st. p. č. 778/4 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 854/17 
RM schvaluje pronájem prostoru určeného k podnikání o výměře 130,51 m2 v I. PP budovy                    
č. p. 707 a č. p. 709, která je součástí pozemku st. p. č. 778/2 a st. p. č. 778/4 v k. ú. Ostrov 
nad Ohří, za nájemné ve výši 480,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, panu Janu Blažkovi,                  
IČ 02885671, se sídlem, Ostrov, Hlavní třída 738, PSČ 363 01, za účelem provozování skladu 
zboží pro internetový obchod. 
V případě, že smlouva o nájmu s panem Janem Blažkem nebude uzavřena do 30 dnů ode dne 
doručení tohoto usnesení RM panu Janu Blažkovi, bude, dnem následujícím po uplynutí 
lhůty, toto usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno. 
 
16f) Podnájem prostoru určeného k podnikání v budově č. p. 701, která je součástí st. p. č. 
797/5 v k. ú Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 855/17 
RM ruší svoje usnesení číslo 805/17 ze dne 28. 8. 2017. 
 
Usn. RM č. 856/17 
RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem prostoru určeného k podnikání o 
výměře 80,40 m2 v I. NP budovy č. p. 701, Mírové náměstí, Ostrov, PSČ 363 01, která je 
součástí pozemku st. p. č. 797/5 v k. ú. Ostrov nad Ohří, uzavřenou mezi panem Lukášem 
Šourkem, IČO 76283119, se sídlem Ostrov, Lidická 1329, PSČ 363 01, a společností KOH-I-
NOOR HARDTMUTH Trade a. s., IČO 26069601, se sídlem Pelhřimov, Myslotínská 1429, 
PSČ 393 01.  
 
 
17. Zprávy z komisí  
- bez usnesení.  
 
 
18. Pověření k zastupování v soudním sporu s Dopravním podnikem Ostrov s r.o. 
Usn. RM č. 857/17 
RM zplnomocňuje 1. místostarostu Mgr. Petra Šindeláře, LL.M. k zastupování města Ostrov 
v soudním sporu s Dopravním podnikem Ostrov s.r.o. 
 
 
19. Valná hromada OT a.s. 
Usn. RM č. 858/17 
Rada města Ostrova, které je jediným akcionářem obchodní společnosti Ostrovská 
teplárenská, a. s., IČO: 497 90 498, se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 363 01, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B., vložka 393 
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(dále jen „společnost Ostrovská teplárenská, a.s.“), v působnosti valné hromady ve smyslu 
ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a ve smyslu ustanovení § 421 ve spojení s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), učinila toto r o z h o d n u t í :  
 
Jediný akcionář v působnosti valné hromady bere na vědomí odstoupení z funkce člena 
dozorčí rady Ing. Romana Miarky, *29. 09. 1960, bytem Ostrov, S. K. Neumanna 1003, PSČ 
363 01 a souhlasí s tím, že funkce zaniká ke dni 11. 9. 2017. 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Josef Železný                Mgr. Petr Šindelář, LL.M. 
   starosta města       1. místostarosta města 


