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Město Ostrov 
Usnesení 

z 28. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 12. prosince 2016 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek, 

Ing. Josef Železný 
Omluven: 
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Barbora Nováková 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení  
2. Vyřazení a likvidace majetku města MP Ostrov 
3. Vyřazení a likvidace majetku města – OVS 
4. Vyřazení a likvidace majetku města - OKS 
5. Žádost MŠ Masarykova o souhlas s použitím RF na nákup hraček 
6. Žádost ZŠ a MŠ Ostrov, Myslbekova o souhlas s přijetím finančního daru účelově 

určeného 
7. Vyřazení, převod majetku příspěvkových organizací 
8. Žádost MDDM o souhlas s přijetím sponzorských darů pro stř. Ekocentrum 
9. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 
10. Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
11. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění  
12. Žádost o prodloužení termínu kolaudace při použití dotace města na podporu bytové 

výstavby 
13. Rozpočtová opatření 
14. Vyhlášení výsledku VZ na zhotovitele stavby "MÚ Ostrov - Vestavba skladu nábytku ve 

3. NP, křídla F" - na stůl 
15. Pronájmy, výpůjčky 

a) Ukončení nájemních smluv na pronájem pozemku p. č. 50/3 a části pozemku st. p. č. 
23 v k. ú. Květnová 

b)  Pronájem pozemku p. č. 50/3 a části pozemku st. p. č. 23 v k. ú. Květnová 
c) Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku st. p. č. 1832/2 pod stavbou garáže, 

k. ú. Ostrov nad Ohří       
d) Pronájem pozemku st. p. č. 1832/2 pod stavbou garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří 
e) Výpůjčka vývěsní plochy na části pozemku p. č. 224/340 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
f) Ukončení Nájemní smlouvy reg. 1-00-01-5-1 ze dne 30. 12. 1999 – tabule s 

orientačním plánem 
g) Dodatek k pronájmu nebytových prostor v areálu č. p. 175, ulice Jáchymovská, v k. ú. 

Ostrov nad Ohří 
h) Zúžení předmětu výpůjčky vyjmutím prostor I. PP a II. NP, v k. ú. Ostrov nad Ohří, 

z výpůjční smlouvy s Oblastní charitou Ostrov 
i) Zúžení předmětu výpůjčky na č. p. 1437 v k. ú Ostrov nad Ohří vyjmutím nebytových 

prostor určených k podnikání 
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16. Prodej  
a) Prodej pozemku st. p. č. 26/4 a st. p. č. 26/6 pod stavbami garáží, k. ú. Dolní Žďár u 

Ostrova 
17. Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích Města Ostrov v k. ú. Ostrov nad 

Ohří – rozvodné tepelné zařízení a datové rozvody společnosti Ostrovská teplárenská, a. s. 
18. Vyřazení a likvidace majetku města - OMS 
19. Žádost o prominutí poplatků z prodlení - byt č. 699/9 
20. Plán odpadového hospodářství Města Ostrov 
21. Informace starosty 

a) Žádost ZŠ a MŠ Myslbekova o souhlas s realizací projektu v rámci výzvy OP VVV 
b)   Odvolání člena Komise majetku města 

22. Zprávy z komisí 
 

 
Účast: 
Vedoucí OVS k bodu 3 
Vedoucí OKS k bodům 4 – 8, 21a) 
Vedoucí OSVZ k bodu 9 
Vedoucí OF k bodům 10 – 13 
Vedoucí OI k bodu 14 
Vedoucí OMS k bodům 15 – 20, 21b) 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č.  1201/16 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 
pod č. 661/16, 861/16, 864/16, 865/16, 1007/16, 1019/16, 1025/16, 1094/16, 1096/16, 
1103/16 až 1117/16, 1119/16, 1120/16, 1175/16. 
 
 
2.  Vyřazení a likvidace majetku města MP Ostrov 
Usn. RM č.  1202/16 
RM souhlasí, na základě doporučení likvidační komise města, s vyřazením z evidence 
majetku a s likvidací majetku MP Ostrov dle předloženého návrhu MP Ostrov.  
 
 
3. Vyřazení a likvidace majetku města – OVS 
Usn. RM č.  1203/16 
RM na základě doporučení likvidační komise města schvaluje vyřazení a likvidaci nefunkčního, 
nepoužitelného nábytku z evidence majetku MěÚ Ostrov, dle předložených návrhů. 
 
 
4. Návrh OKS na vyřazení a likvidaci reklamní tabule a reklamního stojanu 
Usn. RM č.  1204/16 
RM na základě doporučení likvidační komise schvaluje vyřazení a likvidaci majetku inv.  
č. 34/016 – Reklamní tabule se znakem Ostrova (pořizovací cena 1 420,75 Kč) a inv. č. 
34/020 – Reklamní stojan ROL 2 + grafický panel G10 – 85 x 200 cm (pořizovací cena 
1 848,00 Kč). 
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5. Žádost MŠ Masarykova o souhlas s použitím RF na nákup Hraček 
Usn. RM č.  1205/16 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, 
příspěvkové organizace, ve výši max. 60 000,00 Kč na nákup hraček a pomůcek pro děti. 
 
 
6. Žádost ZŠ a MŠ Myslbekova o souhlas s přijetím finančního daru účelově určeného 
Usn. RM č.  1206/16 
RM ruší usnesení RM č. 967/16 ze dne 17. 10. 2016. 
 
Usn. RM č.  1207/16 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 34 870,00 Kč od společnosti 
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., se sídlem Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4,       
IČO 24231509 pro Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkovou 
organizaci, na zaplacení obědové služby poskytované v období od 2. ledna 2017 do 30. června 
2017 ve prospěch 13 nezletilých dětí.  
 
 
7. Vyřazení, převod majetku příspěvkových organizací 
Usn. RM č.  1208/16 
RM na základě doporučení likvidační komise souhlasí s vyřazením nevyužitých 3 ks monitorů 
z evidence Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace, v celkové pořizovací ceně 
15 496,00 Kč dle předložené žádosti.  
 
Usn. RM č.  1209/16 
RM souhlasí s bezúplatným převodem 3 ks monitorů do majetku Základní školy  
a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizace, dle předložené žádosti.  
 
 
8. Žádost MDDM o souhlas s přijetím sponzorských darů pro stř. Ekocentrum 
Usn. RM č.  1210/16 
RM dává Městskému domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizaci, souhlas s přijetím 
věcného daru – krajty tmavé albín v reprodukční pořizovací ceně 2 000,00 Kč od pana J. Š., 
bytem xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01.  
 
Usn. RM č.  1211/16 
RM dává Městskému domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizaci, souhlas s přijetím 
věcného daru – kozy kamerunské v reprodukční pořizovací ceně 1 000,00 Kč a kozla 
kamerunského v reprodukční pořizovací ceně 1 000,00 Kč od Základní školy a mateřské 
školy Kyselka, okres Karlovy Vary, příspěvkové organizace, Radošov 75, Kyselka, PSČ 362 
72.  
 
 
9. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy   
Usn. RM č.  1212/16 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2016 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 
Ostrov pro zdravotně postižené děti pro R. F., zastoupeného paní R. F. ve výši 10 000,00 Kč. 
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Usn. RM č.  1213/16 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2016 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 
Ostrov pro zdravotně postižené děti pro A. H., zastoupeného panem P. H. ve výši 5 000,00 
Kč. 
 
Usn. RM č.  1214/16 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2016 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 
Ostrov pro zdravotně postižené děti pro P. D., zastoupenou paní K. D. ve výši 5 000,00 Kč. 
 
 
10. Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 
Usn. RM č.  1215/16 
RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na koupi 
pozemku pro výstavbu RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov 
pro rok 2017 ve výši 150 000,00 Kč s panem P. Č., nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 363 
01 Ostrov v předloženém znění. 
 
 
11. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 
Usn. RM č.  1216/16 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na výměnu nevyhovujícího 
kotle na tuhá paliva s ručním podáváním za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje ve výši 
18 400,00 Kč s paní I. J., nar. xxxxxxxxxx a panem L. J., nar. xxxxxxxxxx, oba bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 
 
 
12. Žádost o prodloužení termínu kolaudace při použití dotace města na podporu bytové 
výstavby 
Usn. RM č.  1217/16 
RM schvaluje manželům D. a M. Š. a manželům J. a J. T. prodloužení lhůty pro splnění 
podmínky dle bodu III. b) Smlouvy o podmíněně návratné dotaci na koupi pozemku pro 
výstavbu rodinného domu reg. č. 342-09-12-08 ze dne 08. 12. 2009 do 22. 12. 2018.   

 
13. Rozpočtová opatření  
13a. Rozpočtové opatření č. 209/2016 – OKS – přesun finančních prostředků na nouzové 
přežití obyvatel vyhořelé ubytovny 
Usn. RM č.  1218/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 209/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 28 000,00 Kč z civilní obrany a zařazují se 
výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 28 000,00 Kč na nouzové přežití obyvatel 
vyhořelé ubytovny. 
 
13b. Rozpočtové opatření č. 210/2016 – ODS – přesun finančních prostředků na zpopelnění 
zemřelých bez pozůstalých 
Usn. RM č.  1219/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 210/2016: 
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Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 20 000,00 Kč na znalecké posudky ve 
správním řízení a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 20 000,00 Kč na 
zpopelnění zemřelých bez pozůstalých. 
 
 
13c. Rozpočtové opatření č. 211/2016 – OVS – vrácení nevyčerpané účelové dotace 
z Ministerstva financí na volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 
Usn. RM č.  1220/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 211/2016: 
Snižují se příjmy a výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 149 942,43 Kč z neinvestiční 
účelové dotace z Ministerstva financí na volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu 
Parlamentu ČR pod účelovým znakem 98 193. 
 
13d. Rozpočtové opatření č. 212/2016 – OF – zařazení dotace ze Státního fondu životního 
prostředí u projektu Revitalizace úspor energie – MŠ Myslbekova Ostrov 
Usn. RM č.  1221/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 212/2016: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 67 015,78 Kč ze Státního fondu 
životního prostředí u projektu Revitalizace úspor energie – MŠ Myslbekova Ostrov a snižují 
se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 67 015,78 Kč u dotace naučná stezka. 
 
13e. Rozpočtové opatření č. 213/2016 – OF – zařazení příjmů z přijatých transferů a 
z finančních vztahů k jinému rozpočtu 
Usn. RM č.  1222/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 213/2016: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 20 360,00 Kč z veřejně právní 
smlouvy na dopravní obslužnost, zařazují se příjmy ve výši 32 500,00 Kč z veřejně právní 
smlouvy za přestupky, zařazují se příjmy ve výši 172 300,00 Kč z programu finanční podpory 
bytové výstavby za porušení pravidel programu, zařazují se příjmy ve výši 20 264,00 Kč 
z vratky od Finančního úřadu za porušení rozpočtové kázně za volby, zařazují se příjmy ve 
výši 5 893,00 Kč za vratku příspěvku pro těžce zdravotně postižené dítě, zařazují se příjmy ve 
výši 571,00 Kč za vratku dávky sociální pomoci, zařazují se příjmy ve výši 15 242,60 Kč 
z vratky příspěvku na provoz motorového vozidla, zařazují se příjmy ve výši 6 400,00 Kč ze 
splátky půjčených prostředků od obyvatelstva a snižují se příjmy v rozpočtu města pro rok 
2016 ve výši 273 530,60 Kč u dotace naučná stezka. 
 
13f. Rozpočtové opatření č. 214/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na opravu 
mobiliáře ve městě a nákup nových odpadkových košů 
Usn. RM č.  1223/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 214/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 11 300,00 Kč na řádku odstranění blíže 
nespecifikovaných staveb v intravilánu města a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 
2016 o 11 300,00 Kč na opravu mobiliáře ve městě a nákup nových odpadkových košů. 
 
13g. Rozpočtové opatření č. 215/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na likvidaci 
bioodpadu 
Usn. RM č.  1224/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 215/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 11 tis. Kč na řádku jarní svoz odpadu a 
zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 11 tis. Kč na likvidaci bioodpadu. 
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14. Vyhlášení výsledku VZ na zhotovitele stavby "MÚ Ostrov - Vestavba skladu nábytku ve 
3. NP, křídla F" 
Usn. RM č.  1225/16 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle předloženého návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou 
zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby uchazeči s nabídkou č. 1 - JURICA a.s., Boží 
Dar 176,362 62 Boží Dar,  IČO: 26384795, s nabídkovou cenou 1 960 168,30 Kč bez DPH, a 
2 371 803,60 Kč vč. 21% DPH, jako nejvýhodnějšího pro zadavatele.   
 
 
15. Pronájmy, výpůjčky 
15a. Ukončení nájemních smluv na pronájem pozemku p. č. 50/3 a části pozemku st. p. č. 23 
v k. ú. Květnová 
Usn. RM č.  1226/16 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 075-16-03-01 ze dne 29. 02. 2016, ve znění 
dodatku reg. č. D1-16-11-23 ze dne 22. 11. 2016, uzavřené s paní E. CH., dat. nar.               
xxxxxxxxxx, bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01, uzavřené na pronájem 
pozemku  p. č. 50/3 o výměře 873 m2, k. ú. Květnová, a to dohodou ke dni 31. 12. 2016, 
z důvodu změny vlastnického práva k pozemku st. p. č. 25/2, jehož součástí je RD č. p. 14, ke 
kterému se pozemek p. č. 50/3 pronajímal. 

Usn. RM č.  1227/16 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 278-13-11-27 ze dne 25. 11. 2013, s paní E. 
CH., dat. xxxxxxxxxx, bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01, uzavřené na 
pronájem části pozemku st. p. č. 23 o výměře 15 m2, k. ú. Květnová, a to dohodou ke dni 31. 
12. 2016, z důvodu změny vlastnického práva k pozemku st. p. č. 25/2, jehož součástí je RD 
č. p. 14, ke kterému se pozemek p. č. 50/3 pronajímal. 

 
15b. Pronájem pozemku p. č. 50/3 a části pozemku st. p. č. 23 v k. ú. Květnová 
Usn. RM č.  1228/16 
RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 50/3 o výměře 873 m2, k. ú. Květnová, od 01. 01. 2017 
na dobu neurčitou, za účelem zahrádkářského využití, za nájemné ve výši 2,37 Kč/m2/rok, a 
pronájem části pozemku st. p. č. 23 o výměře cca 15 m2, k. ú. Květnová, od 01. 01. 2017 na 
dobu neurčitou, pod stavbou kůlny, za nájemné ve výši 7,00 Kč/m2/rok, panu M. S., dat. nar. 
xxxxxxxxxx, bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ  363 01. 
V případě, že smlouva o nájmu s panem S. nebude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení 
usnesení RM panu S., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v 
plném rozsahu zrušeno. 

 
15c. Ukončení Nájemní smlouvy na pronájem pozemku st. p. č. 1832/2 pod stavbou garáže,                         
k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č.  1229/16 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 5116-93-01-27-2 ze dne 13. 01. 1993, ve 
znění dodatku, s vlastníkem stavby garáže bez č. p./č. e., s panem Š. V., dat. nar. xxxxxxxxxx, 
bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, Ostrov, PSČ 363 01, uzavřené na pronájem pozemku st. p. č. 
1832/2 o výměře 30 m2, k. ú. Ostrov nad Ohří, a to dohodou ke dni 31. 12. 2016, z důvodu 
změny vlastnického práva ke stavbě garáže bez č. p./ č. e., nacházející se na pozemku st. p. č. 
1832/2. 
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15d. Pronájem pozemku st. p. č. 1832/2 pod stavbou garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č.  1230/16 
RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 1832/2 o výměře 30 m2, k. ú. Ostrov nad Ohří, od                   
01. 01. 2017 na dobu neurčitou, pod stavbou garáže bez č. p./ č. e., nacházející se na pozemku                     
st. p. č. 1832/2, za nájemné ve výši 7,00 Kč/m2/rok, vlastníku stavby garáže bez č. p./č. e., 
panu F. S., dat. nar. xxxxxxxxxx, bytem  Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 363 01 
V případě, že smlouva o nájmu s panem S. nebude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení 
usnesení RM panu S., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v 
plném rozsahu zrušeno 
 
15e. Výpůjčka vývěsní plochy na části pozemku p. č. 224/340 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
- bez usnesení 
 
15f. Ukončení Nájemní smlouvy reg. 1-00-01-5-1 ze dne 30. 12. 1999 – tabule s orientačním 
plánem 
Usn. RM č.  1231/16 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 1-00-01-05-1 ze dne 30. 12. 1999, s paní U. 
L., dat. nar. xxxxxxxxxx, bytem Deggendorf, xxxxxxxxxx, PSČ 94 469, Německo, 
zastoupené P. L., bytem Praha 10, xxxxxxxxxx, PSČ 101 00, jako pronajímatelem, a Městem 
Ostrov, IČO: 002 54 843, Ostrov, Jáchymovská 1, PSČ 363 01, jako nájemcem, a to dohodou 
ke dni 31. 12. 2016. 
 
15g. Dodatek k pronájmu nebytových prostor v areálu č.p. 175, ulice Jáchymovská, v k. ú 
Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č.  1232/16 
RM schvaluje dodatek k nájemní smlouvě na nebytové prostory v II.NP v areálu č. p. 175, 
ulice Jáchymovská, na st. p. č. 291/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří,  reg. č. 091-12-03-14 s Českým 
rybářským svazem, místní organizace Ostrov IČ 18229646 a nájemní  smlouvě reg. č. 277-12-
09-19 se společností HABEZ s. r. o., IČ: 263 67 408, se sídlem Dolní Žďár 78, 363 01 Ostrov, 
z důvodu změn výměr a dispozic nájemních prostor po rekonstrukci objektu. 
V případě, že dodatek k nájemní smlouvě mezi Městem Ostrov a ČRS a Habez s. r. o, nebude 
uzavřen do 30 dnů ode dne doručení usnesení RM, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 
usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
 
15h. Zúžení předmětu výpůjčky vyjmutím nebytových prostor v I. PP a II. NP, v k. ú. Ostrov 
nad Ohří, z výpůjční smlouvy s Oblastní charitou Ostrov 
Usn. RM č.  1233/16 
RM schvaluje zúžení předmětu výpůjčky vyjmutím nebytových prostor v I. PP a II. NP 
budovy č. p. 1202, Ostrov, ulice U Nemocnice,  PSČ 363 01, z Výpůjční smlouvy reg. č. 272-
13-11-21 ze dne 19. 11. 2013, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s Oblastní charitou 
Ostrov, IČO: 497 53 185, se sídlem Ostrov, Lidická 1036, kterým dojde k zúžení předmětu 
výpůjčky o nebytový prostor v I. PP o výměře 138,13 m2 (bývalá prádelna) a o nebytový 
prostor v II. NP o výměře 196,72 m2 z důvodu probíhající plánované rekonstrukce objektu. 
V případě, že dodatek k výpůjční smlouvě mezi Městem Ostrov a Oblastní charitou Ostrov, 
nebude uzavřen do 30 dnů ode dne doručení usnesení RM Oblastní charitě Ostrov, bude dnem 
následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
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15i. Zúžení předmětu výpůjčky na č. p. 1437 (Městský zimní stadion Ostrov – dále jen 
MZSO) vyjmutím nebytových prostorů určených k podnikání  
Usn. RM č.  1234/16 
RM schvaluje zúžení předmětu výpůjčky pozemku st. p. č. 3106 v k. ú. Ostrov nad Ohří, 
jehož součástí je stavba č. p. 1437 (MZSO) o celkové výměře 2 966 m², o nebytové prostory 
určené k podnikání o výměře 57,99 m2.  
 
 
16. Prodej 
16a. Prodej pozemku st. p. č. 26/4 a st. p. č. 26/6 pod stavbami garáží, k. ú. Dolní Žďár u 
Ostrova  
Usn. RM č.  1235/16 
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 26/4 o výměře 31 m2 pod stavbou garáže 
bez č. p. /č. e., v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, manželům panu P. S., dat. nar. xxxxxxxxxx 
(vlastníku stavby garáže) a paní D. S., dat. nar. xxxxxxxxxx, oba bytem Karlovy Vary – Stará 
Role, xxxxxxxxxx, PSČ 360 17, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 20 065,00 Kč, plus 
DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. Veškeré náklady spojené 
s převodem uhradí kupující.   
 
 
Usn. RM č.  1236/16 
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 26/6 o výměře 30 m2 pod stavbou garáže 
bez č. p. /č. e., v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, dat. nar. xxxxxxxxxx, panu Z. A., bytem Ostrov, 
xxxxxxxxxx, PSČ 363 01, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 20 000,00 Kč, plus DPH 
v zákonné výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. Veškeré náklady spojené 
s převodem uhradí kupující.   
 
 
17. Zřízení věcného břemene – služebnosti na  pozemcích Města Ostrov v k. ú. Ostrov nad 
Ohří – rozvodné tepelné zařízení a datové rozvody společnosti Ostrovská teplárenská, a.s.  
Usn. RM č.  1237/16 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě za účelem uložení, 
provozování, údržby a opravy rozvodných tepelných zařízení a datových rozvodů, dle GP č. 
1789-24/2015 a č. 1839-78/2016 vymezujících rozsah věcného břemene na pozemcích p. č. 5, 
61/2, 61/3, 224/11, 224/29, 224/31, 224/33, 224/84, 224/342, 224/517, 224/518, 224/562, 
224/565, 224/566, 224/568, 224/569, 249/1, 480/6, 480/7, 499/10, 499/11, 499/12, 500/5, 
500/12, 500/17, 500/19, 511/1, 962/1, 2094/6, 2094/12, 2125/1, 2503/6, 2505/2, 2534/1, 
2534/2, 2534/3, 2559/3, 2567/1, 2582/5, 2582/6, 2582/15, 2582/16, st. p. č. 2635, 
p. č. 2669/2, 2678/1, 2678/8, 2678/9, 2678/10, 2739/1, 2739/2, 2739/3, 2739/4, 2750, 2753/1, 
a pozemcích st. p. č. 798, p. č. 224/31, 224/32, 224/36, 224/40, 224/43, 224/111, 224/328, 
324/340, 224/341, 224/342, 224/343, 224/516, 440/7, 440/38, 440/39, 440/44, 499/10, 
499/11, 500/16, 500/17 a 500/19 v k. ú. Ostrov nad Ohří pro oprávněného, společnost 
Ostrovská teplárenská, a. s., se sídlem Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov, IČO: 497 90 498, za 
dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 163 400,00 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. 
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18. Vyřazení a likvidace majetku města 
Usn. RM č.  1238/16 
RM souhlasí, na základě doporučení likvidační komise města, s vyřazením z evidence 
majetku a s likvidací zastaralého a poškozeného mobiliáře dle přiloženého návrhu. 
 
 
19. Žádost o prominutí poplatků z prodlení - byt č. 699/9 
Usn. RM č.  1239/16 
RM doporučuje ZM schválit prominutí poplatku a úroku z prodlení ve výši 90% z celkové 
částky 33 664,00 Kč paní M. B., bytem xxxxxxxxxx, Ostrov a zaplatit 10% z celkové částky, 
tj. 3 366,40 Kč do 30. 04. 2017. 
 
 
20. Plán odpadového hospodářství Města Ostrov (§ 44 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve 
znění doplňujících novel). 
Usn. RM č.  1240/16 
RM bere na vědomí POH Města Ostrov. 
 
 
21. Informace starosty 
21a. ZŠ a MŠ Myslbekova o souhlas s realizací projektu v rámci výzvy OP VVV 
Usn. RM č.  1241/16 
RM souhlasí s realizací projektu „Podpora dětí a žáků ze ZŠ a MŠ Ostrov“ Základní školy  
a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizace, v rámci výzvy  
č. 02_16_022 OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 
Šablony pro MŠ a ZŠ I, č. j.: MŠMT-175/2016. Podání žádosti o dotaci nevyžaduje finanční 
spoluúčast zřizovatele. 
 
 
21b. Odvolání člena Komise majetku města 
Usn. RM č.  1242/16 
RM odvolává v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  pana P. R. na jeho vlastní žádost z 
funkce člena Komise majetku města.  
 
 
22.  Zprávy z komisí 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan      Ing. Josef Železný 
    starosta          místostarosta 


