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Město Ostrov 
Usnesení 

z 25. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 14. listopadu 2016 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková,  

Mgr. Libor Bílek 
Omluven:         
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Barbora Nováková 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení  
2. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2 /2016 (OZV č. 2/2016), kterou se 

stanoví školský obvod mateřských škol zřízených městem Ostrov 
3. Předání majetku do správy ZŠ Masarykova 
4. Předání majetku do správy MDDM Ostrov 
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 09.01.2014 
6. Plnění rozpočtu města za 1. - 3. čtvrtletí 2016 
7. Rozpočtová opatření 
8. Žádost o úplné prominutí pohledávky z poskytnuté dotace 
9. Zařazení projektů rekonstrukce dílenských učeben ostrovských ZŠ do Strategického 

rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Ostrov 
10. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na výstavbu nového atletického stadionu 
11. Ostrov, Parkoviště zadní Lidická – 2. etapa – dodatečné stavební práce a změna termínu 

dokončení stavby – na stůl 
12. Pronájmy, podnájmy, výpůjčky 

a) Pronájem pozemku p. č. 2074, k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Pronájem pozemku p. č. 985/10 a p. č. 985/15 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
c) Výpůjčka pozemku st. p. č. 3106, v k. ú. Ostrov nad Ohří, jehož součástí je stavba č. p. 

1437 (Zimní stadion) 
13. Prodeje, nákupy 

a) Prodej pozemku p. č. 224/505 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Prodej části pozemku p. č. 205/11 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
c) Nákup části pozemku p. č. 1445, části p. č. 2521/1 a části p. č. 1441/1 vše v k. ú. 

Ostrov nad Ohří 
d) Nákup st. p. č. 1542 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 

14. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě reg. č. 149-14-05-29 a uzavření nové plánovací 
smlouvy pro lokalitu „Obchodní centrum Ostrov“ se společností Kaufland Česká 
republika v. o. s. 

15. Dodatek č. 1 k smlouvě o smlouvě budoucí kupní reg. č. 044-15-02-13 a nákup 
p. p. č. 1012/22 a p. p. č. 1012/23 v k. ú. Ostrov nad Ohří od společnosti Kaufland Česká 
republika v. o. s – Obchodní Centrum Ostrov 

16. Dodatek č. 1 k smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene reg. č. 
283-14-09-30 a zřízení věcného břemene na p. p. č. 2559/1, 2678/4, 925/4, 923/1, 885/4, 
885/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – Obchodní centrum Ostrov 
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17. Dodatek č. 2 k SOD reg. č. 258-16-06-16 na realizaci stavby Ostrov, Dolní Žďár, 
Rekonstrukce místní komunikace 

18. Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě Správa a provoz městského útulku pro psy 
19. VZ – Odstranění stavby tržnice Ostrov – výběr zhotovitele 
20. Zřízení věcného břemene – služebnosti na  p. p. č. 31, 53 a 155 v k. ú. Hluboký  – vzdušné 

vedení NN 
21. Zřízení věcného břemene – služebnosti na  p. p. č. 440/1, 440/2, 440/6, 440/7 a 2716/2  

v k. ú. Ostrov nad Ohří – přeložka kabelového vedení NN 
22. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Ostrov, člena VSOZČ, na realizaci 

obecní vodohospodářské infrastruktury 
23. Informace starosty 
24. Zprávy z komisí 
 
 
Účast: 
Vedoucí OKS k bodu 2 - 5 
Vedoucí OF k bodům 6 - 8 
Vedoucí ORUP k bodům 9 a 10 
Vedoucí OI k bodu 11 
Vedoucí OMS k bodům 12 – 22 

 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č.  1057/16 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2016 
pod č. 85/16, 70/16, 589/16, 947/16, 963/16, 968/16 až 989/16, 998/16, 1001/16, 1003/16, 
1013/16, 1014/16, 1016/16, 1034/16 až 1044/16, 1050/16 až 1052/16, 1055/16, 1056/16. 
 
 
2. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2 /2016 (OZV č. 2/2016), kterou se 
stanoví školský obvod mateřských škol zřízených městem Ostrov 
Usn. RM č.  1058/16 
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 2/2016  
(OZV č. 2/2016), kterou se stanoví školský obvod mateřských škol zřízených městem Ostrov 
v předloženém znění – variantu č. 1.  
 
 
3. Předání majetku do správy ZŠ Masarykova 
Usn. RM č.  1059/16 
RM souhlasí s převedením majetku – UV lampy do bazénu a mobilního schodiště do bazénu 
v pořizovací ceně 396 689,00 Kč vč. DPH do správy Základní škole Ostrov, Masarykova 
1289, příspěvkové organizaci.  
 
4. Předání majetku do správy  MDDM Ostrov 
Usn. RM č.  1060/16 
RM souhlasí se svěřením majetku - solárního napájení pro EZS, elektronického 
zabezpečovacího systému a ústředny ATHOS v celkové pořizovací ceně 118 098,80 Kč vč. 
DPH umístěného v Táboře dětí Manětín a vzduchotechnické jednotky pro skleník  
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a chovatelství stř. Ekocentrum, v pořizovací ceně 348 393,00 Kč vč. DPH do správy 
Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace.  
 
 
5. Návrh Dodatku č. 1 k Smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 09.01.2014 
Usn. RM č.  1061/16 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Smlouvě o poskytování právních služeb reg. č.  
015-14-01-15, kterým dojde ke zvýšení měsíční odměny z 33 577,50 Kč vč. 21 % DPH na 
43 650,00 Kč vč. 21 % DPH z důvodu změny rozsahu poskytovaných služeb v předloženém 
znění. 
 
 
6. Plnění rozpočtu města za 1. - 3. čtvrtletí 2016 
Usn. RM č.  1062/16 
RM bere na vědomí plnění rozpočtu města za 1. – 3. čtvrtletí roku 2016, kdy celkové příjmy 
města včetně financování činily 415 393 tis. Kč a celkové výdaje města činily 258 442 tis. Kč. 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 159 951 tis. Kč.  
 
 
7. Rozpočtová opatření  
7a. Rozpočtové opatření č. 195/2016 – OKS – přijatá účelová dotace z KÚKK na akci 
Podpora akce OstroFcon 2016 pro Dům kultury 
Usn. RM č.  1063/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 195/2016: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 15 tis. Kč z přijaté 
neinvestiční účelové dotace z KÚKK na akci Podpora akce OstroFcon 2016 pro Dům kultury 
pod účelovým znakem 3023.  
 
7b. Rozpočtové opatření č. 196/2016 – MP – NI dotace z Úřadu práce na vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) u městské policie 
Usn. RM č.  1064/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 196/2016: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 u městské policie ve výši 15 tis. 
Kč na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) u městské 
policie.  
 
7c. Rozpočtové opatření č. 197/2016 – OŽP - účelová neinvestiční dotace z Ministerstva 
zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2016 
Usn. RM č.  1065/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 197/2016: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 12 067,00 Kč z účelové 
neinvestiční dotace z Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře pod 
účelovým znakem 29008. 
 
7d. Rozpočtové opatření č. 198/2016 – OI – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 
šaten FK Ostrov v č. p. 1202 
Usn. RM č.  1066/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 198/2016: 
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Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 1 200 tis. Kč z rekonstrukce objektu č. p. 
225 Myslivna a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 1 200 tis. Kč na 
rekonstrukci šaten FK Ostrov v č. p. 1202.  
 
7e. Rozpočtové opatření č. 199/2016 – OI – přesun finančních prostředků na projektovou 
dokumentaci na stavbu komunikace a inženýrské sítě ve východní části průmyslové zóny 
Ostrov 
Usn. RM č.  1067/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 199/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 225 tis. Kč z veřejného osvětlení u 
skateparku a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 225 tis. Kč na projektovou 
dokumentaci na stavbu komunikace a inženýrské sítě ve východní části průmyslové zóny 
Ostrov.  
 
7f. Rozpočtové opatření č. 200/2016 – OKS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu domu 
kultury a zvýšení výdajů na opravy v kavárně DK 
Usn. RM č.  1068/16 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 200/2016: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2016 o 100 tis. Kč z nařízeného odvodu u domu 
kultury a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 100 tis. Kč na opravy v kavárně 
DK. 
 
7g. Rozpočtové opatření č. 201/2016 – OKS – přesun finančních prostředků na nákup 
věcných darů 
Usn. RM č.  1069/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 201/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 23 tis. Kč z propagace města a zvyšují se 
výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 23 tis. Kč na nákup věcných darů.  
 
 
8. Žádost o úplné prominutí pohledávky z poskytnuté dotace 
Usn. RM č.  1070/16 
RM doporučuje ZM schválit prominutí pohledávky ve výši 59 672,00 Kč manželům P. K., 
nar. xxxxxxxxxx a D. K., nar. xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxx, Ostrov.  
 
 
9. Zařazení projektů rekonstrukce dílenských učeben ostrovských ZŠ do Strategického rámce 
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Ostrov 
Usn. RM č.  1071/16 
RM schvaluje zařazení projektu „ZŠ Masarykova, Ostrov - rekonstrukce a vybavení učebny 
technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérového přístupu do těchto prostor, 
rekonstrukce souvisejícího bezbariérového sociálního zařízení“ do Strategického rámce 
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Ostrov. 
 
Usn. RM č.  1072/16 
RM schvaluje zařazení projektu „ZŠ Masarykova, Ostrov - rekonstrukce a modernizace 
učebny fyziky a chemie včetně stavebních úprav, rozvodů, zařízení a vybavení, zajištění 
bezbariérovosti“ do Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP 
Ostrov. 
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Usn. RM č.  1073/16 
RM schvaluje zařazení projektu „ZŠ Májová, Ostrov - Výstavba a vybavení učebny 
technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérového přístupu do těchto prostor, 
vybudování souvisejícího bezbariérového sociálního zařízení“ do Strategického rámce 
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Ostrov. 
 
Usn. RM č.  1074/16 
RM schvaluje zařazení projektu „ZŠ a MŠ Myslbekova, Ostrov - rekonstrukce a vybavení 
učebny technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérového přístupu, 
rekonstrukce souvisejícího bezbariérového sociálního zařízení“ do Strategického rámce 
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Ostrov. 
 
Usn. RM č.  1075/16 
RM schvaluje zařazení projektu „ZUŠ Ostrov - Výstavba učebny digitálních technologií a 
multimediálních oborů ve vazbě na klíčové kompetence“ do Strategického rámce Místního 
akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Ostrov. 
 
 
10. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na výstavbu nového atletického stadionu 
Usn. RM č.  1076/16 
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na rok 2017 v rámci Programu 133510, Podpora 
materiálně technické základny sportu, Subtitul 133512: Podpora materiálně technické 
základny sportovních organizací na projekt „Nový atletický areál v Ostrově“, jehož celkové 
předpokládané výdaje, k nimž se město zavazuje zajistit spolufinancování, činí 
47 600 147,17 Kč.  
 
Usn. RM č.  1077/16 
RM ukládá odboru rozvoje a územního plánování předložit podání žádosti o dotaci na rok 
2017 v rámci Programu 133510, Podpora materiálně technické základny sportu, Subtitul 
133512: Podpora materiálně technické základny sportovních organizací na projekt „Nový 
atletický areál v Ostrově“, k projednání zastupitelstvu města na nejbližší možné jednání.  
 
Usn. RM č.  1078/16 
RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Nový atletický areál v Ostrově“ 
pro podání žádosti o dotaci na rok 2017.  
 
 
11. Ostrov, Parkoviště zadní Lidická – 2. etapa – dodatečné stavební práce a změna termínu 
dokončení stavby 
Usn. RM č.  1079/16 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 314-16-08-23, kterým se 
celková cena stavby „Ostrov, Parkoviště Lidická ulice – 2. etapa“ navyšuje o 817 725,90 Kč 
včetně 21% DPH a upravuje termín dokončení stavby do 31. 12. 2016 s tím, že na část stavby, 
kde je nezbytné provést přeložku kabelů NN, bude termín dokončení stavby stanoven do 30. 
5. 2017. 
 
 
12. Pronájmy, podnájmy, výpůjčky 
12a. Pronájem pozemku p. č. 2074, k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č.  1080/16 
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RM neschvaluje pronájem pozemku p. č. 2074 o výměře 900 m2, k. ú. Ostrov nad Ohří, za 
účelem využití jako zahrada, za nájemné ve výši 3,56 Kč/m2/rok, panu L. L., dat. nar.                   
xxxxxxxxxx, bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, PSČ 363 01.  

 

12b. Pronájem pozemku p. č. 985/10 a p. č. 985/15 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
Usn. RM č.  1081/16 
RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 985/10 o výměře 35 m2 a p. č. 985/15 o výměře 77 m2 
v k. ú. Ostrov nad Ohří, paní A. E., nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx, 362 33 
Hroznětín, za cenu 3,56 Kč/m2/rok, za účelem zahrady, na dobu neurčitou. Nájemce uhradí za 
užívání pozemků bez právního důvodu v době od 09. 02. 2016 do uzavření smlouvy o nájmu 
poměrnou část nájmu ve výši běžného nájemného tj. 3,56 Kč/m2/rok. V případě, že smlouva o 
nájmu nebude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení usnesení RM paní E., bude dnem 
následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 

12c. Výpůjčka pozemku st.p.č. 3106, v k. ú. Ostrov nad Ohří, jehož součástí je stavba č. p. 
1437 (Městský zimní stadion Ostrov – dále jen MZSO)  
Usn. RM č.  1082/16 
RM schvaluje výpůjčku pozemku st. p. č. 3106 v k. ú. Ostrov nad Ohří, jehož součástí je 
stavba č. p. 1437 (MZSO včetně vybavení) o celkové výměře 2966 m², Městskému domu dětí 
a mládeže, příspěvková organizace, IČO: 47700009, Školní 231, 36301 Ostrov, za účelem 
provozování MZSO.  
 

13. Prodeje, nákupy 
13a. Prodej pozemku p. č.  224/505 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
Usn. RM č.  1083/16 
RM ruší své usnesení č. 865/16 ze dne 22. 08. 2016 
 
Usn. RM č.  1084/16 
RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p. č. 224/505 o výměře 1 844 m2 
v k. ú. Ostrov nad Ohří, manželům P. H., narozenému dne xxxxxxxxxx a J. H., narozené 
xxxxxxxxxx, oba trvale bytem Ostrov, xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za cenu dle znaleckého 
posudku č. 4103/126/2016 ve výši 685 000,00 Kč, plus DPH v zákonné výši v případě, že se 
na prodej bude vztahovat.  
 
 
13b. Prodej části pozemku p.  č.  205/11 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
Usn. RM č.  1085/16 
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 205/11 o výměře cca 214 m2 
v k. ú. Ostrov nad Ohří, společnosti N. G. ELEKTRO TRADE, a. s. IČO: 263 94 537, se 
sídlem U Dívčích hradů 1971/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, za cenu dle znaleckého posudku, 
který bude za tímto účelem zpracován, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej 
bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující.  
 
13c. Nákup části pozemku p. č. 1445, části p. č. 2521/1 a části p. č. 1441/1 vše v k. ú. Ostrov 
nad Ohří 
Usn. RM č.  1086/16 
RM doporučuje ZM schválit nákup části pozemku p. č. 1445, části p. č. 2521/1 a části p. č. 
1441/1 vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, od společnosti N. G. REALITY, a. s., IČO: 263 94 505, se 
sídlem Jagellonská 2430/20, Vinohrady, 130 00 Praha 3, v rozsahu dle geometrického plánu  
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č. 1859-153/2016 se jedná o pozemek 1441/5 o výměře 296 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, za 
cenu dle znaleckého posudku, který bude za tímto účelem zpracován. Veškeré náklady 
spojené s převodem uhradí kupující.  
 
13d. Nákup st. p. č. 1542 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří  
Usn. RM č.  1087/16 
RM doporučuje ZM schválit v rámci využití předkupního práva nákup pozemku st. p. č. 1542  
o výměře 27 m2, spolu se stavbou garáže na pozemku stojící v k. ú. Ostrov nad Ohří, z 
majetku Ing. S. M., nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, do majetku Města 
Ostrov, za cenu sjednanou ve výši 60 300,00 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem, tzn. 
náklady na sepsání kupní smlouvy, vypracování ZP a kolku návrhu na vklad práva do katastru 
nemovitostí uhradí kupující, tj. Město Ostrov. 
 
 
14. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě reg.č. 149-14-05-29 a uzavření nové plánovací smlouvy 
pro lokalitu „Obchodní centrum Ostrov“ se společností Kaufland Česká republika v.o.s. 
Usn. RM č.  1088/16 
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1, kterým se ruší plánovací smlouva pro lokalitu 
„Obchodní centrum Ostrov“, reg. č. 149-14-05-29, uzavřená dne 29. 05. 2014 mezi Městem 
Ostrov a společností ESA INVEST s. r. o., se sídlem Čelakovského 1074/18, 430 01  
Chomutov, IČO: 260 30 420, za účelem realizace stavby „Obchodní centrum Ostrov“.  
Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel 
 
Usn. RM č.  1089/16 
RM doporučuje ZM schválit Plánovací smlouvu pro realizaci stavby „Obchodní centrum 
Ostrov“, ve které jsou stanovena práva a povinnosti smluvních stran při výstavbě veřejné 
dopravní infrastruktury a technické infrastruktury mezi Městem Ostrov se sídlem 
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO: 002 54 843 a společností Kaufland Česká republika v. o. 
s., se sídlem Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 251 10 161.  
 
 
15. Dodatek č. 1 k smlouvě o smlouvě budoucí kupní reg.č. 044-15-02-13 a nákup 
p. p. č. 1012/22 a p. p. č. 1012/23 v k. ú. Ostrov nad Ohří od společnosti Kaufland Česká 
republika v. o. s – Obchodní Centrum Ostrov 
Usn. RM č.  1090/16 
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1, kterým se ruší smlouva o smlouvě budoucí kupní 
reg. č. 044-15-02-13, uzavřená dne 13. 02. 2015 mezi Městem Ostrov a společností ESA 
INVEST s. r. o., se sídlem Čelakovského 1074/18, 430 01 Chomutov, IČO: 260 30 420, za 
účelem nákupu p. p. č. 1012/22 a p. p. č. 1012/23 v k. ú. Ostrov nad Ohří. 
 
Usn. RM č.  1091/16 
RM doporučuje ZM schválit nákup p. p. č. 1012/22 o výměře 149 m2 a p. p. č. 1012/23 o 
výměře 102 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, od budoucího vlastníka, společnosti Kaufland Česká 
republika v. o. s., se sídlem, Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 
251 10 161, do majetku Města Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO: 
002 54 843, za kupní cenu ve výši 1 000,00 Kč plus s případnou DPH. Veškeré náklady 
spojené s převodem uhradí kupující. Nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
kupní, vlastní převod bude realizován až následně poté, kdy společnost Kaufland Česká 
republika v. o. s. získá do svého vlastnictví pozemky p. č. 1012/22 a p. č. 1012/23 v k. ú. 
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Ostrov nad Ohří, určené k zamýšlené výstavbě Obchodního centra Ostrov, do svého 
vlastnictví.   
 
 
16. Dodatek č. 1 k smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene reg.č. 
283-14-09-30 a zřízení věcného břemene na p. p. č. 2559/1, 2678/4, 925/4, 923/1, 885/4, 
885/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – Obchodní centrum Ostrov 
Usn. RM č.  1092/16 
RM schvaluje Dodatek č. 1, kterým se ruší smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene reg. č. 283-14-09-30, uzavřená dne 30. 09. 2014 mezi Městem Ostrov a 
společností ESA INVEST s. r. o., se sídlem Čelakovského 1074/18, 430 01 Chomutov, IČO: 
260 30 420, za účelem uložení, provozování, údržby a oprav přípojky vodovodu, přípojky 
splaškové kanalizace, přípojky VN a odběratelské trafostanice pro distribuci elektřiny, 
vybudovaných v rámci stavby „Obchodní centrum Ostrov“.   
 

Usn. RM č.  1093/16 
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a oprav přípojky vodovodu, přípojky splaškové kanalizace, přípojky VN a odběratelské 
trafostanice pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Obchodní centrum 
Ostrov“, vymezujícího rozsah věcného břemene na p. p. č. 2559/1, 2678/4, 925/4, 923/1, 
885/4, 885/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří, ve prospěch panujících pozemků p. č. 1012/1, 1012/19, 
1012/9 a 1012/12 v k. ú. Ostrov nad Ohří pro oprávněného, společnost Kaufland Česká 
republika v. o. s., se sídlem Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 251 10 161, 
za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 100,00 Kč za každý započatý zatížený 
metr čtvereční služebného pozemku zatíženého přípojkou (včetně ochranného pásma) plus 
DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Veškeré náklady na zřízení 
věcného břemene, vypracování GP, včetně zaplacení náhrad povinnému, ponese oprávněný. 
 
 
17. Dodatek č. 2  k  SOD reg. č. 258-16-06-16 na realizaci stavby Ostrov, Dolní Žďár, 
Rekonstrukce místní komunikace. 
Usn. RM č.  1094/16 
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k smlouvě o dílo reg. č. 258-16-06-16 na realizaci 
stavby Ostrov, Dolní Žďár, Rekonstrukce místní komunikace dle předloženého návrhu. 
 
 
18. Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě Správa a provoz městského útulku pro psy. 
Usn. RM č.  1095/16 
RM schvaluje Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě reg. č. 276-15-10-06 na Správu a provoz 
městského útulku pro psy v předloženém znění.  
 
 
19. Veřejná zakázka MR „Odstranění stavby tržnice Ostrov“ - výběr zhotovitele 
Usn. RM č.  1096/16 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 
„Odstranění stavby tržnice Ostrov“ uchazeči s nabídkou č. 8 – R. P., xxxxxxxxxx, 439 84 
Blatno, IČ: 76265854, s nabídkovou cenou 336 420,18 Kč bez DPH (tj. 407 068,42 vč. DPH) 
jako nejvýhodnější pro zadavatele.   
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20. Zřízení věcného břemene – služebnosti na  p. p. č. 31, 53 a 155 v k. ú. Hluboký – vzdušné 
vedení NN  
Usn. RM č.  1097/16 
RM schvaluje zřízení věcného břemene  –  služebnosti  za  účelem  uložení, provozování, 
údržby a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby 
„Hluboký, č. p. 4, vNN“, č. IE-12-0005128/VB/1, vymezujícího rozsah věcného břemene - 
služebnosti pro stavbu na p. p. č. 31, 53 a 155 v k. ú. Hluboký pro oprávněného, společnost 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO: 247 29 035, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 100,00 Kč za každý 
započatý metr čtvereční povinných pozemků zatížených 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. 
 
 
21. Zřízení věcného břemene – služebnosti na  p. p. č. 440/1, 440/2, 440/6, 440/7 a 2716/2  
v k. ú. Ostrov nad Ohří  – přeložka kabelového vedení NN  
Usn. RM č.  1098/16 
RM schvaluje zřízení věcného břemene  –  služebnosti  za  účelem  uložení, provozování, 
údržby a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Ostrov, 
KV, ul. Lidická p. p. č. 440/1, kNN“, č. EP-12-0002743, vymezujícího rozsah věcného 
břemene - služebnosti a právo provést stavbu  na  p. p. č. 440/1, 440/2, 440/6, 440/7 a 2716/2 
v k. ú. Ostrov nad Ohří pro oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV 
- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035, za dohodnutou celkovou 
jednorázovou náhradu ve výši 100,00 Kč za každý započatý metr čtvereční budoucích 
povinných pozemků zatížených zařízením pro distribuci elektřiny, 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. 
 
 
22. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Ostrov, člena VSOZČ, na realizaci 
obecní vodohospodářské infrastruktury. 
Usn. RM č.  1099/16 
RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím příspěvku Vodohospodářskému sdružení obcí 
západních Čech (dále jen „VSOZČ“) na zpracování projektové dokumentace kanalizačních 
přípojek v obci Horní Žďár. 
 
 
23. Informace starosty 
 
 
24. Zprávy z komisí 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan             Ing. Josef Železný 
    starosta          místostarosta 


