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Město Ostrov 

Usnesení 

z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v řádném termínu ve středu 29. dubna 2020 od 15:00 hod. 

v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Závěrečný účet města za rok 2019, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka k 

31. 12. 2019 

3. Rozpočtová opatření 

4. Výběr budoucího vlastníka a prodej společnosti Kabel Ostrov s.r.o. 

5. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

6. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na obnovu objektů v historickém jádru města 

7. Občan města roku 2019 

8. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej pozemku st. p. č. 3286 o výměře 70 m² v k. ú. Ostrov nad Ohří 

b) Prodej části pozemku p. č. 562/4 o výměře 17 m² v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 

c) Prodej pozemku u sauny na výstavbu bytových domů 

d) Prodej pozemku p. č. 98 a p. č. 99 v k. ú. Hluboký 

e) Prodej pozemků pod garážemi Jáchymovská u pizzerie - předkupní právo 
f) Nákup stavby garáže stojící na pozemku st. p. č. 1226 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

g) Nákup st. p. č. 1008 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří  

h) Nákup st. p. č. 1012 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 

i) Nákup objektu občanské vybavenosti na pozemku st. p. č. 2834, vše v k. ú. Ostrov nad 

Ohří 

9. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro oblast zdravotnictví, prevence sociálně 

patologických jevů, sociální a humanitární 

10. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu 

rozpočtu PO a zprávy z výborů 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. ZM č. 57/20 

ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje se sledování usnesení z roku 2007 

pod č. 196/07 a z roku 2019 pod č. 113/19 až 116/19, 124/19, 189/19, 204/19 a z roku 2020 pod 

č. 2/20, 3/20, 6/20, 8/20 až 10/20, 12/20 až 18/20, 21/20, 22/20, 27/20, 35/20 až 54/20 a 56/20.  
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2. Závěrečný účet města za rok 2019, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka k 31. 12. 

2019 

Usn. ZM č. 58/20 

ZM vyjadřuje v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s celoročním hospodařením města 

Ostrov za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 

města Ostrov za rok 2019, a to bez výhrad. Celkové příjmy města včetně financování činily 528 

688 tis. Kč a celkové výdaje města činily 420 598 tis. Kč. Hospodaření města za rok 2019 

skončilo se saldem příjmů a výdajů v celkové výši 108 090 tis. Kč. 

 

Usn. ZM č. 59/20 

ZM schvaluje převedení přebytku hospodaření ve výši 108 090 tis. Kč za rok 2019 v tomto 

členění:  

- do Fondu sociálního převést 1 047 tis. Kč,   

- do Fondu rezerv a rozvoje města převést 107 043 tis. Kč a tyto prostředky ponechat na 

pokrytí převodů z roku 2019 a nezbytných a nepředvídaných běžných a kapitálových 

výdajů v roce 2020 

 

Usn. ZM č. 60/20 

ZM schvaluje účetní závěrku města včetně výsledku hospodaření města Ostrov za účetní období 

2019 sestavenou ke dni 31. 12. 2019. 

 

 

3. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. Z3/2020 – OMIS – převod finančních prostředků z FRR na opravy 

bytů a NP, na navýšení mandátní odměny, na zúčtovatelné služby a na příspěvek do fondu oprav 

SVJ u bytů v správě Dospry 

Usn. ZM č. 61/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z3/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 1.478.019,82 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 1.478.019,82 Kč  

na opravy bytů a NP, na navýšení mandátní odměny, na zúčtovatelné služby a na příspěvek do 

fondu oprav SVJ u bytů v správě Dospry.  

 

b) Rozpočtové opatření č. Z4/2020 – OMIS – převod finančních prostředků z FRR na opravy 

bytů  

Usn. ZM č. 62/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z4/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 1.003.945 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 1.003.945 Kč  

na opravy bytů.  

 

c) Rozpočtové opatření č. Z5/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na odpadové 

hospodářství 

Usn. ZM č. 63/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z5/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 5.164.116,86 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 1.000.000 Kč na provoz sběrného 

dvora, zvyšují se výdaje o 296.497,14 Kč na svoz komunálního odpadu, zvyšují se výdaje o 

2.067.619,72 Kč na svoz separovaného odpadu a zařazují se výdaje ve výši 1.800.000 Kč 

vybudování dětského hřiště v obci Kfely. 
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d) Rozpočtové opatření č. Z6/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na 

rekonstrukci malých bazénů na koupališti 

Usn. ZM č. 64/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z6/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 9.200.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 9.200.000 Kč na rekonstrukci 

malých bazénů na koupališti. 

 

e) Rozpočtové opatření č. Z7/2020 – MP – přesun finančních prostředků z FRR na platy a 

odvody strážníků na obsluhu úsekového měření rychlosti v obci Stráž nad Ohří 

Usn. ZM č. 65/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z7/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 600.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 600.000 Kč na platy a odvody 

strážníků na obsluhu úsekového měření rychlosti v obci Stráž nad Ohří. 

 

f) Rozpočtové opatření č. Z8/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na 

rekonstrukci a vybavení učeben technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti 

v základních školách v Ostrově 

Usn. ZM č. 66/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z8/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 17.000.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 17.000.000 Kč na 

rekonstrukci a vybavení učeben technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti 

v základních školách v Ostrově. 

 

g) Rozpočtové opatření č. Z9/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na 

rekonstrukci ulic Májová, Štúrova a Palackého 

Usn. ZM č. 67/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z9/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 3.000.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 3.000.000 Kč na rekonstrukci ulic 

Májová, Štúrova a Palackého. 

 

h) Rozpočtové opatření č. Z10/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na 

projektové dokumentace na rekonstrukce komunikací ve městě 

Usn. ZM č. 68/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z10/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 1.000.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 1.000.000 Kč na projektové 

dokumentace na rekonstrukce komunikací ve městě. 

 

i) Rozpočtové opatření č. Z11/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na 

rekonstrukci tělocvičen na ZŠ Májová 

Usn. ZM č. 69/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z11/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 500.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 500.000 Kč na rekonstrukci 

tělocvičen na ZŠ Májová. 
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j) Rozpočtové opatření č. Z12/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na správu 

rybníků 

Usn. ZM č. 70/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z12/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 30.000 Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje 

a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 30.000 Kč na správu rybníků. 

 

k) Rozpočtové opatření č. Z13/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na dokončení 

dětského hřiště u Tesca 

Usn. ZM č. 71/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z13/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 1.000.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 1.000.000 Kč na dokončení 

dětského hřiště u Tesca. 

 

l) Rozpočtové opatření č. Z14/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na správu 

skateparku 

Usn. ZM č. 72/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z14/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 140.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 140.000 Kč na správu skateparku.  

 

m) Rozpočtové opatření č. Z15/2020 – OKSVS – přesun finančních prostředků z FRR na platy a 

odvody pojistného na čtyři nová pracovní místa týkající se řešení přestupků v dopravě 

Usn. ZM č. 73/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z15/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 1.770.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 1.770.000 Kč na platy a odvody 

pojistného na čtyři nová pracovní místa týkající se řešení přestupků v dopravě. 

 

n) Rozpočtové opatření č. Z16/2020 – OKSVS – přesun finančních prostředků z FRR na 

navýšení odměn členům ZM 

Usn. ZM č. 74/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z16/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 436.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 436.000 Kč na navýšení odměn 

členům ZM. 

 

o) Rozpočtové opatření č. Z17/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na nákup 

krmiva a ostatního materiálu pro potřeby psího útulku z přijatých darů v roce 2019 

Usn. ZM č. 75/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z17/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 15.547 Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje 

a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 15.547 Kč na nákup krmiva a ostatního 

materiálu pro potřeby psího útulku z přijatých darů v roce 2019. 
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p) Rozpočtové opatření č. Z18/2020 – ORÚP – přesun finančních prostředků z FRR na studii na 

novou zahrádkářskou lokalitu nad Paposem, na studii areálu bývalých kasáren pro volnočasový 

areál, na studii vegetačních úprav na Hlavní ulici v Ostrově, na studii na rozšíření ZUŠ 

Usn. ZM č. 76/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z18/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 1.343.339,29 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 170.000 Kč na studii na novou 

zahrádkářskou lokalitu nad Paposem, zvyšují se výdaje o 275.000 Kč na studii areálu bývalých 

kasáren pro volnočasový areál a na studii vegetačních úprav na Hlavní ulici v Ostrově, zvyšují se 

výdaje o 450.000 Kč na studii na rozšíření ZUŠ a zařazují se výdaje do rozpočtu města ve výši 

448.339,29 Kč na Klášterní slavnosti. 

 

q) Rozpočtové opatření č. Z19/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků na pořízení mycího 

pracovního stroje  

Usn. ZM č. 77/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z19/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 800.000 Kč z vlečky – lokalita pro bydlení, IS 

a komunikace a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 800.000 Kč na 

pořízení mycího pracovního stroje.  

 

r) Rozpočtové opatření č. Z20/2020 – OSVZ – přesun finančních prostředků na programové 

dotace na podporu a rozvoj sociálních služeb pro Oblastní charitu Ostrov a pro Res vitae Karlovy 

Vary 

Usn. ZM č. 78/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z20/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 3.075.000 Kč z programových dotací, zařazují 

se výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 1.225.000 Kč na programovou dotaci pro 

Oblastní charitu Ostrov na domovy pro seniory a zařazují se výdaje ve výši 1.850.000 Kč na 

programovou dotaci pro Res vitae Karlovy Vary na pečovatelskou službu.  

 

s) Rozpočtové opatření č. Z21/2020 – OFŠ – přesun finančních prostředků na odpisy pro 

Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 998, příspěvková organizace  

Usn. ZM č. 79/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z21/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 11.379 Kč z rezervy na přímé výdaje a 

zahraniční cesty pro příspěvkové organizace a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 

11.379 Kč na odpisy pro Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 998, 

příspěvková organizace.  

 

t) Rozpočtové opatření č. Z22/2020 – OKSVS – přijatý dar od Nadace ČEZ na krizovou pomoc 

na 3D tisk štítů  

Usn. ZM č. 80/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z22/2020: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 50.000 Kč z přijatého daru od Nadace 

ČEZ a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 50.000 Kč na krizovou pomoc 

na 3D tisk štítů.  
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u) Rozpočtové opatření č. Z23/2020 – OFŠ – úprava rozpočtu z důvodu předpokládaného vývoje 

ekonomiky v ČR  

Usn. ZM č. 81/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z23/2020: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 9.000.000 Kč z přijatých pokut 

z měření rychlosti za radar, 

zařazují se příjmy ve výši 3.000.000 Kč z přijatého daru za průmyslovou zónu, 

zařazují se příjmy ve výši 40.000 Kč z prodeje automobilu, 

snižují se daňové příjmy ve výši 27.055.000 Kč, 

zvyšuje se financování ve fondu rezerv a rozvoje o 11.270.000 Kč převodem ze základního 

běžného účtu na účet FRR, 

snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 1.000.000 Kč u rekonstrukce ulic Hroznětínská 

pod mostem, 

snižují se výdaje o 300.000 Kč u rezervy na přímé výdaje a zahraniční cesty u příspěvkových 

organizací, 

snižují se výdaje o 120.000 Kč u udržitelnosti projektu Dvorana, 

snižují se výdaje o 200.000 Kč u programu finanční podpory a obnovu objektů v historickém 

jádru města u příspěvku na fasády, 

snižují se výdaje o 800.000 Kč na vybudování památníku politickým vězňům, 

snižují se výdaje o 375.000 Kč u příspěvku na provoz pro dům kultury, 

snižují se výdaje o 140.000 Kč na sympozium zámecká zahrada, 8 div světa, 

snižují se výdaje o 1.250.000 Kč z regenerace veřejných prostranství panelového sídliště 

Družební - Jungmannova – Kollárova – Jáchymovská, 

snižují se výdaje o 8.200.000 Kč u nákupu pozemků, 

snižují se výdaje o 1.000.000 Kč z revitalizace a obnovy zeleně na Hlavní ulici, 

snižují se výdaje o 50.000 Kč u nákupu zboží za účelem dalšího prodeje, 

snižují se výdaje o 100.000 Kč u nákupu spotřebního a propagačního materiálu, 

snižují se výdaje o 100.000 Kč z propagace města na webu jako města pro bydlení a cestovního 

ruchu, 

snižují se výdaje o 750.000 Kč u nákupu automobilů, 

snižují se výdaje o 14.000.000 Kč ze stavby stanice záchranného sboru Ostrov, 

snižují se výdaje o 4.000.000 Kč u akce řešení dopravy v klidu a cyklostezka v ulici 

Jáchymovská,  

snižují se výdaje o 1.000.000 Kč z rekonstrukce ulic Májová, Štúrova a Palackého, 

snižují se výdaje o 1.700.000 Kč z haly TJ Ostrov, 

snižují se výdaje o 700.000 Kč z projektové dokumentace na čp. 1239 – BPO – využití na byty, 

snižují se výdaje o 500.000 Kč z projektové dokumentace k opravám na ZUŠ, 

zvyšují se výdaje o 5.500.000 Kč na rekonstrukci čp. 225 – Myslivna, 

zařazují se výdaje ve výši 1.500.000 Kč na hybridní poštu na radar a 

zvyšují se výdaje o 3.000.000 Kč na hřiště na míčové hry u Kulaté báby.  

 

v) Rozpočtové opatření č. Z24/2020 – OMIS – snížení příspěvku u Základní umělecké školy 

Ostrov, příspěvkové organizace a zařazení výdajů a novou elektroinstalaci ZUŠ, Masarykova 

717, Ostrov  

Usn. ZM č. 82/20 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z24/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 430.000,- Kč z příspěvku na provoz 

Základní umělecké školy Ostrov, příspěvková organizace a zařazují se výdaje do rozpočtu města 

pro rok 2020 ve výši 430.000,- Kč na novou elektroinstalaci ZUŠ, Masarykova 717, Ostrov. 
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4. Výběr budoucího vlastníka a prodej společnosti Kabel Ostrov s.r.o. 

Usn. ZM č. 83/20 

ZM schvaluje převod obchodního podílu společnosti Kabel Ostrov s. r.o. vítězi výběrového 

řízení společnosti Systém NET Line s.r.o., IČO 263 65 863 se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 

Sokolov, s nabídkovou kupní cenou obchodního podílu ve výši 5 050 000,00 Kč, plus DPH v 

zákonné výši v případě, že se na převod bude vztahovat, roční nájemné za pronájem 

telekomunikační infrastruktury (doba trvání 5 let) ve výši 720 000,00 Kč (cena bez DPH), 

investice do údržby infrastruktury (po dobu trvání nájemního vztahu) ve výši 7 620 000,00 Kč, 

investice do rozvoje infrastruktury (po dobu trvání nájemního vztahu) ve výši 600 000,00 Kč. 

Roční cena za výrobu a vysílání lokálního městského TV kanálu je ve výši 600 000,00 Kč (cena 

bez DPH). Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující 

 

 

5. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. ZM č. 84/20 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 07/2020-RD z programu finanční podpory 

bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2020 ve výši 150.000,00 Kč s panem P. G. a paní L. G. 

v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 85/20 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 08/2020-POZ z programu finanční podpory 

bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2020 ve výši 150.000,00 Kč s panem R. F. a paní J. P. 

v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 86/20 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 09/2020-POZ z programu finanční podpory 

bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2020 ve výši 150.000,00 Kč s panem J. Z. a paní A. Z. 

v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 87/20 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 10/2020-RD z programu finanční podpory 

bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2020 ve výši 150.000,00 Kč s panem J. Z. a paní A. Z. 

v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 88/20 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 11/2020-POZ z programu finanční podpory 

bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2020 ve výši 150.000,00 Kč s panem Z. V. 

v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 89/20 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 12/2020-RD z programu finanční podpory 

bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2020 ve výši 150.000,00 Kč s panem Z. V. 

v předloženém znění. 

 

 

6. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na obnovu objektů v historickém jádru města 

Usn. ZM č. 90/20 

ZM schvaluje uzavření Smlouvy s pořadovým číslem FAS-01/2020 z programu finanční podpory 

na obnovu objektů v historickém jádru města Ostrov ve výši 78 905,00 Kč s panem J. Ř. 

v předloženém znění. 
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7. Občan města roku 2019 

Usn. ZM č. 91/20 

ZM uděluje ocenění „Občan města roku 2019“ panu Tomáši Lesserovi, ostrovskému rodákovi, 

rytci karlovarské sklárny Moser, za jeho dlouholetou práci v oboru a získání významného 

francouzského vyznamenání – Řádu umění a literatury. 

 

 

8. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej pozemku st. p. č. 3286 o výměře 70 m² v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. ZM č. 92/20 

ZM schvaluje prodej pozemku st. p. č. 3286 o výměře 70 m² odděleného na základě GP č. 2180-

3184/2019 z pozemku p. č. 768/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, společnosti LIONDA Finance s.r.o., 

IČO: 032 86 461, se sídlem Podolská 1140/3, Podolí, 147 00 Praha 4, a to za cenu dle znaleckého 

posudku č. 3602-22/2020 ve výši 48 900,00 Kč, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na 

prodej bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

 

b) Prodej části pozemku p. č. 562/4 o výměře 17 m² v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 

Usn. ZM č. 93/20 

ZM schvaluje prodej dílu „a“ o výměře 17 m² odděleného na základě GP č. 397-180/2019  

z pozemku p. č. 562/4, v k. ú. Horní Žďár u Ostrova, do SJM manželům V. Z., r. č. xx trvale 

bytem xx, 363 01 Ostrov a D. V., r. č. xx trvale bytem xx, 363 01 Ostrov, a to za cenu dle 

znaleckého posudku č. 3591-11/2020 ve výši 4 900,00 Kč, plus DPH v zákonné výši v případě, 

že se na prodej bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

 

c) Prodej pozemku u sauny na výstavbu bytových domů 

Usn. ZM č. 94/20 

ZM schvaluje prodej pozemků  p. č. 636/9, 636/10, 636/11 a 636/12 o celkové výměře 1 120 m2 

v k. ú. Ostrov nad Ohří, oddělených na základě GP č. 2243-2668/2020 z p. p. č. 636/1 o výměře 

14 724 m2, společnosti Recys – Mach s.r.o., IČ 263 44 955 se sídlem Citice 1, 356 01 Sokolov, 

za účelem výstavby  bytových  domů  v ulici Hlavní (lokalita u sauny) v  Ostrově,  za cenu 

obvyklou dle znaleckého posudku č. 3545-84/2019, ve výši 550,00 Kč/m2 plus DPH v zákonné 

výši – pokud se bude na prodej vztahovat, s podmínkou zřízení předkupního práva a výhrady 

zpětné koupě ve prospěch Města Ostrov. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

 

d) Prodej pozemku p. č. 98 a p. č. 99 v k. ú. Hluboký 

Usn. ZM č. 95/20 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 98 o výměře 19 m2 a p. p. č. 99 o výměře 177 m2, vše v k. ú. 

Hluboký, do SJM manželům P. D., r. č. xx a R. D., r. č. xx oba trvale bytem xx, 363 01 Ostrov, a 

to za cenu dle znaleckého posudku č. 3592-12/2020 ve výši 73 320,00 Kč, plus DPH v zákonné 

výši v případě, že se na prodej bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí 

kupující. Předmětem převodu není stavba na pozemku p. č. 98, která není zapsána na LV.  

 

e) Prodej pozemků pod garážemi Jáchymovská u pizzerie - předkupní právo 
Usn. ZM č. 96/20 

ZM neschvaluje změnu Usn. ZM č. 107/15 ze dne 15. 04. 2015, a to na výrok žadatelů: „Městský 

úřad v Ostrově pozměňuje výše uvedené usnesení tím, že se vzdává svého předkupního práva ke 

stavbám těchto deseti garáží, které jsou v soukromém vlastnictví různých vlastníků, a povoluje 

výjimku prodeje těchto pozemků pod garážemi v majetku města Ostrov, všem deseti vlastníkům 

staveb garáží a žadatelům o koupi pozemků pod stavbami garáží, a na svém usnesení Usn. ZM č. 

107/15 ze dne 14. 05. 2015 trvá. 
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Usn. ZM č. 97/20 

ZM neschvaluje prodej pozemků pod stavbami řadových garáží bez č. p./ č. e., ve vlastnictví 

třetích osob, a to: pozemku st. p. č. 2846 o výměře 28 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, do vlastnictví 

xx, vlastníka stavby garáže na pozemku st. p. č. 2846, pozemku st. p. č. 2847 o výměře 22 m2 v k. 

ú. Ostrov nad Ohří, do vlastnictví xx, vlastníka stavby garáže na pozemku st. p. č. 2847, 

pozemku st. p. č. 2848 o výměře 22 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, do vlastnictví společnosti PIZZA 

MAMMA MIA s.r.o., IČO 252 46 046, se sídlem Jáchymovská 165, PSČ 36301, vlastníka 

stavby garáže na pozemku st. p. č. 2848, pozemku st. p. č. 2849 o výměře 22 m2 v k. ú. Ostrov 

nad Ohří, do vlastnictví xx, vlastníka stavby garáže na pozemku st. p. č. 2849, pozemku st. p. č. 

2850 o výměře 21 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, do vlastnictví xx, vlastníka stavby garáže na 

pozemku st. p. č. 2850, pozemku st. p. č. 2851 o výměře 22 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, do 

vlastnictví xx, vlastníka stavby garáže na pozemku st. p. č. 2851, pozemku st. p. č. 2852 o 

výměře 21 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, do vlastnictví xx, vlastníka stavby garáže na pozemku st. 

p. č. 2852, pozemku st. p. č. 2853 o výměře 21 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, do xx, spoluvlastníků 

stavby garáže na pozemku st. p. č. 2853, pozemku st. p. č. 2854 o výměře 21 m2 v k. ú. Ostrov 

nad Ohří, do vlastnictví xx, vlastníka stavby garáže na pozemku st. p. č. 2854, pozemku st. p. č. 

2855 o výměře 25 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, do xx, spoluvlastníků stavby garáže na pozemku st. 

p. č. 2855. 

 

f) Nákup stavby garáže stojící na pozemku st. p. č. 1226 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. ZM č. 98/20 

ZM schvaluje v rámci využití předkupního práva nákup garáže stojící na st. p. č. 1226 o výměře 

30 m2 v k. ú. Ostrov na Ohří z majetku pana T. M., r. č. xx bytem xx, 363 01 Ostrov, do majetku 

Města Ostrov, a to za cenu dle znaleckého posudku č. 7741-3/2020 ve výši 30 900,00 Kč. 

Veškeré náklady spojené s prodejem uhradí Město Ostrov. 

 

g) Nákup st. p. č. 1008 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří  

Usn. ZM č. 99/20 

ZM schvaluje nákup pozemku spolu se stavbou garáže bez čp /č. ev., stojící na st. p. č. 1008 o 

výměře 20 m2 v k. ú. Ostrov na Ohří z majetku SJM Z. J. RČ: xx a O. RČ: xx, oba bytem xx, 

363 01 Ostrov, do majetku Města Ostrov, a to za cenu dle znaleckého posudku č. 7742-4/2020 ve 

výši 39 730, 00 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí Město Ostrov. 

 

h) Nákup st. p. č. 1012 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. ZM č. 100/20 

ZM schvaluje nákup pozemku spolu se stavbou garáže bez čp /č. ev., stojící na st. p. č. 1012 o 

výměře 20 m2 v k. ú. Ostrov na Ohří z majetku SJM J. K. RČ: xx, bytem xx, 362 51 Jáchymov a 

Y. K. RČ: xx, bytem xx, 363 01 Ostrov, do majetku Města Ostrov, a to za cenu dle znaleckého 

posudku č. 7739-1/2020 ve výši 40 770, 00 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí 

Město Ostrov. 

 

i) Nákup objektu občanské vybavenosti na pozemku st. p. č. 2834, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. ZM č. 101/20 

ZM neschvaluje v rámci využití předkupního práva, nákup objektu občanské vybavenosti bez 

č.p./ č. e. (občerstvení u autobusové zastávky „U jídelny“), z vlastnictví pana J. K., r. č. xx, 

bytem xx, 363 01 Ostrov, která se nachází na pozemku st. p. č. 2834 o výměře 66 m2 ve 

vlastnictví města Ostrov, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, do vlastnictví města Ostrov, za nabídnutou 

kupní cenu ve výši 1 300 000,00 Kč.  
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9. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro oblast zdravotnictví, prevence sociálně 

patologických jevů, sociální a humanitární 

Usn. ZM č. 102/20 

ZM neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 2020 organizaci 

Nádech – pomoc a podpora rodičů samoživitelů, z.s., IČ 08430276, se sídlem Sedlečko 101, 362 

72 Šemnice, zastoupenou paní Kateřinou Kordíkovou, DiS.  

 

 

10. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu rozpočtu 

PO a zprávy z výborů 

a) Návrhy na jmenování nových členů správní a dozorčí rady společnosti První Krušnohorská  

o. p. s., jejímž jedním ze zakladatelů je město Ostrov 

Usn. ZM č. 103/20 

ZM schvaluje v předloženém znění návrh na jmenování nových členů správní rady společnosti 

První Krušnohorská o. p. s. a to:  

- Jakub Čáslavský,  xx 

- Ing. Jiří Kupilík, xx.  

Usn. ZM č. 104/20 

ZM schvaluje v předloženém znění návrh na jmenování nových členů dozorčí rady společnosti 

První Krušnohorská o. p. s. a to:  

- Ing. Vladimír Palivec, xx  

- Petr Müller, xx   

- Dana Schwarzová, xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jan Bureš v.r.     Ing. Marek Poledníček v.r. 

 starosta města      místostarosta města   

   


