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 Město Ostrov 

Usnesení 

z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného v řádném termínu ve středu 12. září 2018 od 13:00 hod. 

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

 

 

Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 

2. Schválení Strategického plánu rozvoje města Ostrova 

3. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za první pololetí 2018 

4. Rozpočtová opatření 

5. Aktualizace střednědobého rozpočtového výhledu 

6. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

7. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 

8. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace města Ostrov na spolufinancování 

spoluúčasti Leadpartnera projektu "Znovuoživené Krušnohoří" 

9. Směna částí pozemku p. p. č. 222/26 za část pozemku p. p. č. 206/2, vše v k. ú. Ostrov 

nad Ohří 

10. Směna p. p. č. 1132/60 a části p. p. č. 1132/58 za část p. p. č. 2545/1, vše v k. ú. Ostrov 

nad Ohří 

11. Nákup p. p. č. 1423/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří a prodej části p. p. č. 520/1 v k. ú. Mořičov 

12. Nákup části p. p. č. 2761 se stavbou chodníku v k. ú. Ostrov nad Ohří od společnosti 

PRVNÍ OSTROVSKÁ LÉKAŘSKÁ s.r.o. 

13. Nákup pozemku st. p. č. 958 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 

14. Nákup st. p. č. 1564 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří-využití předkupního 

práva 

15. Nákup st. p. č. 1554 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří – využití 

předkupního práva 

16. Nákup st. p. č. 1074/32 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří-využití 

předkupního práva  

17. Využití předkupního práva k bytové jednotce Lidická 1329/7, 363 01 Ostrov 

18. Využití předkupního práva k bytové jednotce Lidická 1348/6, 363 01 Ostrov 

19. Využití předkupního práva k bytové jednotce Lidická 1329/24, 363 01 Ostrov  

20. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2664/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří – Lávka 

přes Bystřici u ZMA 

21. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě – Kaufland Česká republika v.o.s. 

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

rozpočtu PO 

23. Zprávy z výborů 
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1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. ZM č. 113/18 
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje se sledování usnesení z roku 2018 

pod č. 65/18, 80/18, 81/18, 88/18 až 90/18, 92/18, 94/18, 95/18, 97/18 až 108/18 a 112/18. 

 

 

2. Schválení Strategického plánu rozvoje města Ostrova 

Usn. ZM č. 114/18 
ZM schvaluje Strategický plán rozvoje města Ostrova. 

 

 

3. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za první pololetí 2018 

Usn. ZM č. 115/18 
ZM schvaluje zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za první pololetí 2018 v předloženém 

znění. 

 

 

4. Rozpočtová opatření 

4a) Rozpočtové opatření č. Z35/2018 – OKS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu Domu 

kultury (DK) Ostrov, příspěvková organizace na příspěvek na provoz na nákup nových židlí a 

stolů do společenského sálu DK 

Usn. ZM č. 116/18 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z35/2018: 

Zařazují se příjmy do  rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 650 tis. Kč z nařízeného odvodu 

Domu kultury Ostrov, příspěvková organizace a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 

o 650 tis. Kč na příspěvek na provoz na nákup nových židlí a stolů do společenského sálu DK. 

 

4b) Rozpočtové opatření č. Z36/2018 – OKS - převedení nevyčerpaných finančních prostředků 

z roku 2017 ze sociálního fondu 

Usn. ZM č. 117/18 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z36/2018: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 117 tis. Kč převodem z Fondu 

sociálního a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 117 Kč na výdaje ze sociálního 

fondu. 

 

4c) Rozpočtové opatření č. Z38/2018 – OKS – přijatý dar na realizaci historického sympozia 

Významné ženy Ostrova 

Usn. ZM č. 118/18 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z38/2018: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 5.000 Kč z přijatého daru na realizaci 

historického sympozia Významné ženy Ostrova a zvyšují se výdaje do rozpočtu města pro rok 

2018 o 5.000 Kč na sympozium působení vévodů sasko–lauenburských a markrabat bádenských 

v Ostrově. 

 

4d) Rozpočtové opatření č. Z39/2018 – OKS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu Domu 

kultury Ostrov, příspěvková organizace na obnovu dveří budovy DK 

Usn. ZM č. 119/18 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z39/2018: 

Zařazují se příjmy do  rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 500 tis. Kč z nařízeného odvodu 

Domu kultury Ostrov, příspěvková organizace a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 

2018 ve výši 500 tis. Kč na obnovu dveří budovy. 
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4e) Rozpočtové opatření č. Z40/2018 – OSMM – navýšení příjmů z nařízeného odvodu Základní 

umělecké školy Ostrov, příspěvková organizace na odhlučnění bubenické třídy 

Usn. ZM č. 120/18 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z40/2018: 

Zařazují se příjmy do  rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 300.000 Kč z nařízeného odvodu 

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

pro rok 2018 ve výši 300.000 Kč na odhlučnění bubenické třídy. 

 

4f) Rozpočtové opatření č. Z41/2018 – OSMM – navýšení příjmů z nařízeného odvodu Základní 

školy Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace na opravu vstupních dveří 

Usn. ZM č. 121/18 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z41/2018: 

Zařazují se příjmy do  rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 294.000 Kč z nařízeného odvodu 

Základní školy Ostrov, Masarykova 195, příspěvková organizace a zařazují se výdaje do 

rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 294.000 Kč na opravu vstupních dveří v ZŠ Masarykova. 

 

4g) Rozpočtové opatření č. Z42/2018 – OKS – přijatý dar na výrobu sborníku ze sympozia 

Toskánští Habsburkové a Ostrovské panství 

Usn. ZM č. 122/18 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z42/2018: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 30.000 Kč z přijatého daru na výrobu 

sborníku ze sympozia Toskánští Habsburkové a Ostrovské panství a zvyšují se výdaje v rozpočtu 

města pro rok 2018 o 30.000 Kč na výrobu sborníku ze sympozia Toskánští Habsburkové a 

Ostrovské panství. 

 

4h) Rozpočtové opatření č. Z43/2018 – OKS – přijatý příjem z reklamy na výdaje na sympozium 

působení vévodů sasko –lauenburských a markrabat bádenských v Ostrově 

Usn. ZM č. 123/18 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z43/2018: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 60.500 Kč z přijatého příjmu  

z reklamy a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 60.500 Kč na výdaje na 

sympozium působení vévodů sasko –lauenburských a markrabat bádenských v Ostrově. 

 

4i) Rozpočtové opatření č. Z44/2018 – MP – příjem z prodeje služebního auta a výdaje na 

obsluhu kamerového systému v rámci přesčasů MP 

Usn. ZM č. 124/18 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z44/2018: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 30.000 Kč z prodeje služebního auta  

a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 30.000 Kč na platy strážníků včetně 

pojištění při obsluze kamerového systému. 

 

4j) Rozpočtové opatření č. Z45/2018 – OSVZ – přesun finančních prostředků na příspěvek 

z rozpočtu města dle pravidel pro těžce zdravotně postižené děti  

Usn. ZM č. 125/18 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z45/2018: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 35 tis. Kč z individuální dotace na NI 

transfery na podporu zdravotních, humanitárních služeb a služeb prevence a zvyšují se výdaje v 

rozpočtu města pro rok 2018 o 35 tis. Kč na příspěvek z rozpočtu města dle pravidel pro těžce 

zdravotně postižené děti.  
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4k) Rozpočtové opatření č. Z46/2018 – OKS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu Domu 

kultury Ostrov, příspěvková organizace na příspěvek na provoz na předfinancování 

přeshraničního projektu pro DK 

Usn. ZM č. 126/18 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z46/2018: 

Zařazují se příjmy do  rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 300 tis. Kč z nařízeného odvodu 

Domu kultury Ostrov, příspěvková organizace a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 

o 300 tis. Kč na příspěvek na provoz na předfinancování přeshraničního projektu pro DK. 

 

4l) Rozpočtové opatření č. Z47/2018 – OSMM – přesun finančních prostředků na opravy bytů 

Usn. ZM č. 127/18 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z47/2018: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 1.223.715 Kč z projektu infokiosky – 

přeshraniční spolupráce a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 1.223.715 Kč na 

opravy bytů.  

 

4m) Rozpočtové opatření č. Z48/2018 – OKS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu Městského 

domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace na opravu střechy budovy MDDM 

Usn. ZM č. 128/18 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. Z48/2018: 

Zařazují se příjmy do  rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 250 tis. Kč z nařízeného odvodu 

Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace a zvyšují se výdaje v rozpočtu 

města pro rok 2018 o 250 tis. Kč na opravu střechy budovy MDDM.  

 

 

5. Aktualizace střednědobého rozpočtového výhledu 

Usn. ZM č. 129/18 
ZM schvaluje aktualizaci střednědobého rozpočtového výhledu rozpočtu města na léta 2019 a 

2020 ve smyslu protinávrhu vzešlého z finančního výboru. 

 

 

6. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. ZM č. 130/18 
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na koupi pozemku pro výstavbu 

RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2018 ve výši 

150.000,00 Kč s panem J. K., nar. xxxx a paní E. K., nar. xxxx, oba bytem xxxx, 252 67 

Tuchoměřice v předloženém znění. 

 

 

7. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost 

Usn. ZM č. 131/18 
ZM schvaluje odpis pohledávky po panu J. Z., naposledy bytem xxxx, Ostrov, ve výši 182 

012,00 Kč pro nevymahatelnost. 

 

Usn. ZM č. 132/18 
ZM schvaluje odpis pohledávky po zemřelé paní E. Š., naposledy bytem xxxx, Ostrov, ve výši 

23 359,00 Kč pro nevymahatelnost. 

 

Usn. ZM č. 133/18 
ZM schvaluje odpis pohledávky po paní J. H., naposledy bytem xxxx, Ostrov, ve výši 32 163,80 

Kč pro nevymahatelnost. 
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8. Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace města Ostrov na spolufinancování 

spoluúčasti Leadpartnera projektu "Znovuoživené Krušnohoří" 

Usn. ZM č. 134/18 
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace města Ostrov na spolufinancování 

spoluúčasti Leadpartnera projektu „Znovuoživené Krušnohoří“ v předloženém znění. 

 

 

9. Směna částí pozemku p. p. č. 222/26 za část pozemku p. p. č. 206/2, vše v k. ú. Ostrov nad 

Ohří 

Usn. ZM č. 135/18 
ZM schvaluje směnu části pozemku p. č.  222/26 o výměře 117 m2 a části téhož pozemku p. č. 

222/26 o výměře 115 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří v podílovém vlastnictví paní B. O. Z. nar. xxxx, 

bytem xxxx, 363 01 Ostrov a ve společném jmění manželů J. V., nar. xxxx a D.V., nar. xxxx oba 

bytem xxxx,  363 01 Ostrov,  za část pozemku  p. č. 206/2  o výměře 232 m2   v  k. ú. Ostrov nad 

Ohří, v majetku Města Ostrov, vše dle GP č. 1944-222/2017, a to bez vzájemného finančního 

vyrovnání s tím, že veškeré náklady spojené se směnou pozemků ponese Město Ostrov. Daň 

z nabytí nemovité věci uhradí paní B. O. Z. a manželé J. a D. V.  

 

 

10. Směna p. p. č. 1132/60 a části p. p. č. 1132/58 za část p. p. č. 2545/1, vše v k. ú. Ostrov nad 

Ohří 

Usn. ZM č. 136/18 
ZM schvaluje směnu p. p. č. 1132/60 o výměře 1 m2 a části p. p. č. 1132/58, oddělené GP 

č. 1968-4/2018 jako díl „a“ o výměře 27 m2 z vlastnictví Ing. A. F., nar. xxxx, bytem xxxx, 

363 01 Ostrov, za části p. p. č. 2545/1 oddělené GP č. 1968-4/2018 jako p. p. č. 2545/5 o výměře 

16 m2 a p. p. č. 2545/6 o výměře 12 m2 z vlastnictví Města Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 

363 01 Ostrov, IČO: 00254843, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, bez vzájemného vyrovnání ceny 

pozemků, navýšené o DPH v zákonné výši v případě, že se na směnu bude vztahovat. Veškeré 

náklady spojené se směnou uhradí smluvní strany rovným dílem. Daň z nabytí nemovitých věcí 

uhradí dle příslušné legislativy nabyvatelé každý samostatně.  

 

 

11. Nákup p. p. č. 1423/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří a prodej části p. p. č. 520/1 v k. ú. Mořičov 

Usn. ZM č. 137/18 
ZM schvaluje nákup p. p. č. 1423/1 o výměře 4 522 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří do vlastnictví 

Města Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČO: 00254843, od prodávajících, V. 

M., nar. xxxx, trvale bytem xxxx, 362 72 Šemnice a Ing. Z. M., nar. xxxx, trvale bytem xxxx, 

362 72 Šemnice, za sjednanou cenu 226 100,00 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši v případě, 

že se na prodej bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí obě strany shodným 

dílem. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel dle příslušné legislativy samostatně. 

 

Usn. ZM č. 138/18 
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 520/1 o výměře cca 14 587 m2 v k. ú. Mořičov do vlastnictví 

V. M., nar. xxxx, trvale bytem xxxx, 362 72 Šemnice a Ing. Z. M., nar. xxxx, trvale bytem xxxx, 

362 72 Šemnice, za sjednanou cenu 226 100,00 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši v případě, 

že se na prodej bude vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí obě strany shodným 

dílem. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel dle příslušné legislativy samostatně. 
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12. Nákup části p. p. č. 2761 se stavbou chodníku v k. ú. Ostrov nad Ohří od společnosti PRVNÍ 

OSTROVSKÁ LÉKAŘSKÁ s.r.o. 

Usn. ZM č. 139/18 
ZM schvaluje nákup části p. p. č. 2761 se stavbou chodníku, oddělenou GP č. 1946-225/2017 

jako p. p. č. 2761/2 o výměře 304 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku společnosti PRVNÍ 

OSTROVSKÁ LÉKAŘSKÁ s.r.o., se sídlem Hroznětínská 350, 363 01 Ostrov, IČO:491 96 065, 

za cenu 1 000,00 Kč plus DPH v zákonné výši v případě, že se na nákup bude vztahovat. Veškeré 

náklady spojené s nákupem uhradí kupující, tj. Město Ostrov. 

 

 

13. Nákup pozemku st. p. č. 958 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. ZM č. 140/18 
ZM schvaluje v souladu s Usn. RM č.  113/09 ze dne 03.03.2009 a Usn. ZM č. 65/09 ze dne 

26.03.2009 nákup pozemku st. p. č. 958 o výměře 28 m2 včetně stavby garáže bez čp / č.ev., 

která je jeho součástí, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku pana J. Ď., nar. xxxx, trvale bytem 

xxxx, 363 01 Ostrov, do majetku Města Ostrov, za cenu ze znaleckého posudku ve výši 77 

580,00 Kč. Daň z převodu a náklady spojené s prodejem bude hradit Město Ostrov. 

 

 

14. Nákup st. p. č. 1564 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří-využití předkupního 

práva 

Usn. ZM č. 141/18 
ZM neschvaluje v rámci využití předkupního práva nákup pozemku spolu se stavbou garáže bez  

čp /č. ev.,  stojící  na  st. p. č.  1564  v   k. ú.  Ostrov na Ohří z majetku  pana  P.  K. nar. xxxx, 

trvale bytem xxxx,  360 09 Karlovy Vary za  požadovanou cenu  95 000,00 Kč. 

 

 

15. Nákup st. p. č. 1554 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří – využití předkupního 

práva 

Usn. ZM č. 142/18 
ZM schvaluje v rámci využití předkupního práva nákup pozemku spolu se stavbou garáže bez čp 

/č. ev., stojící na st. p. č. 1554 v k. ú. Ostrov na Ohří z majetku paní Z. K., nar. xxxx, trvale 

bytem xxxx, 363 01 Ostrov, za požadovanou cenu 45 000,00 Kč.  

 

 

16. Nákup st. p. č. 1074/32 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří-využití předkupního 

práva  

Usn. ZM č. 143/18 
ZM neschvaluje v rámci využití předkupního práva nákup pozemku spolu se stavbou garáže bez 

čp /č. ev., stojící na st. p. č. 1074/32 v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku manželů J. S.  nar. xxxx a 

M. S. nar. xxxx, oba trvale bytem xxxx, 363 01 Ostrov, do majetku Města Ostrov, za 

požadovanou cenu   95 000,00 Kč.  

 

 

17. Využití předkupního práva k bytové jednotce Lidická 1329/7, 363 01 Ostrov 

Usn. ZM č. 144/18 
ZM trvá na uplatnění předkupního práva k bytové jednotce Lidická  1329/7 a ideálního podílu  

o velikosti 209/4792 k pozemku st. p. č. 2678 a společným částem budovy  č. p. 1329 na 

pozemku stojící, ve vlastnictví manželů J. a J. Ž., v případě prodeje předmětné nemovité věci, a 

to  za podmínek stanovených kupní smlouvou  reg. č. 077-16-03-03 uzavřenou s Městem Ostrov 

dne 29.01.2016. 
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18. Využití předkupního práva k bytové jednotce Lidická 1348/6, 363 01 Ostrov 

Usn. ZM č. 145/18 
ZM schvaluje neuplatnění věcného předkupního práva k bytové jednotce Lidická 1348/6 a 

spoluvlastnickému podílu o velikosti 718/15105 k pozemku p. č. st. 2773, jehož součástí je 

stavba - budova č. p. 1348 v k. ú. Ostrov nad Ohří v případě, že současní vlastníci, manželé J. V. 

nar. xxxx a J. V., nar. xxxx, oba trvale bytem xxxx, 363 01 Ostrov, darují předmětnou nemovitou 

věc, tj. bytovou jednotku Lidická 1348/6 a svůj spoluvlastnický podíl o velikosti 7330/149897  k 

pozemku p. č. st. 2773, jehož součástí je stavba - budova č. p. 1348 v k. ú. Ostrov nad Ohří svým 

dcerám  J. V., nar. xxxx a J. S., nar. xxxx, obě bytem xxxx, 363 01 Ostrov. 

 

 

19. Využití předkupního práva k bytové jednotce Lidická 1329/24, 363 01 Ostrov  

Usn. ZM č. 146/18 
ZM schvaluje neuplatnění věcného předkupního práva k bytové jednotce Lidická 1329/24  

a spoluvlastnickému podílu o velikosti 800/14376 k pozemku st. p. č. 2678, jehož součástí je 

stavba - budova č. p. 1329 v k. ú. Ostrov nad Ohří v případě, že současný vlastník, pí. M. J., nar. 

xxxx, bytem xxxx, 363 01 Ostrov, daruje předmětnou nemovitou věc, tj. bytovou jednotku 

Lidická 1329/24 a svůj spoluvlastnický podíl o velikosti 800/14376 k pozemku st. p. č. 2678, 

jehož součástí je stavba - budova č. p. 1329 v k. ú. Ostrov nad Ohří, své dceři, pí. M. J., nar. xxxx 

a jejímu manželovi, p. P. J., nar. xxxx, oba bytem xxxx, 363 01 Ostrov. 

 

 

20. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2664/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří – Lávka 

přes Bystřici u ZMA 

Usn. ZM č. 147/18 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem umístění, provozování, údržby  

a opravy stavby „Lávka přes Bystřici u ZMA“, na p. p. č. 2664/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, dle GP 

vymezujícího rozsah věcného břemene – služebnosti po dobu životnosti stavby pro oprávněného, 

Město Ostrov, za dohodnutou celkovou jednorázovou úhradu ve výši 70,00 Kč/m2 výměry 

břemene, minimálně však 600,00 Kč, plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné 

smlouvy s povinným, tj. státním podnikem Povodí Ohře, s. p., se sídlem Chomutov, 

Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČO 708 89 988. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného 

břemene - služebnosti, včetně úhrady nákladů na vypracování GP, jednorázové úhrady za zřízení 

VB ve výši dle skutečné výměry břemene, úhrady nákladů budoucího povinného, spojených 

s uzavřením smlouvy budoucí a nákladů za nákup kolku na podání návrhu na vklad břemene do 

KN, ponese oprávněný, t.j. Město Ostrov. 

 

 

21. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě – Kaufland Česká republika v.o.s. 

Usn. ZM č. 148/18 
ZM schvaluje Dodatek č. 1, plánovací smlouvy pro realizaci stavby „Obchodní centrum Ostrov“, 

reg.č. 078-17-02-20, uzavřené dne 20. 2. 2017, ve kterém jsou upravena 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, v předloženém znění. 
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22. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu rozpočtu 

PO 

- bez usnesení.  

 

 

23. Zprávy z výborů 

- bez usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Železný v.r.                                                                      Mgr. Petr Šindelář, LL.M., v.r.                     

   starosta města                                                                                   1. místostarosta města 


