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 Město Ostrov 
Usnesení 

ze 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 
konaného v řádném termínu ve středu 15. dubna 2015 od 13:00 hod. 

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

1. Kontrola plnění usnesení – MP, OF, OKS, OMS, OI,ORÚP 
2. Závěrečný účet města za rok 2014, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka 

k 31. 12. 2014  
3. Rozpočtová opatření  
4. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost  
5. Finanční podpora změny vytápění pro rok 2015  
6. OZV č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 
Ostrova  

7. Žádosti o dotace z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních, volnočasových 
aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2015  

8. Schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2015  
9. Občan města roku 2014  
10. Přiznání finančního podílu města na opravu fasády Měšťanského domu na Starém 

náměstí č. p. 9 ve vlastnictví pana Lubomíra Bachury v rámci Programu regenerace MPZ 
Ostrov v roce 2015  

11. Schválení zadání změny č. 1 Územního plánu Ostrov  
12. Schválení pořízení změny č. 2 Územního plánu Ostrov  
13. Schválení pořízení změny č. 7 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. – 

vlečka  
14. Prodej p. p. č. 318/1 a 316/3 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova  
15. Prodej části p. p. č . 40/1 v k. ú. Kfely u Ostrova  
16. Prodej p. p. č. 2445 a p. p. č. 2450/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
17. Směna části p. p. č. 174/5 za část 179/6 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova  
18. Prodej bytové jednotky č. 643/10 v Lipové ulici 
19. Předkupní právo ke stavbám na pozemcích Města Ostrova  
20. Nákup st. p. č. 1560 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří od Oldřicha a Jany 

Svobodových  
21. Nákup st. p. č. 1558 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří od Ivana a Anny 

Stránských  
22. Zřízení věcného břemene - služebnosti na p. p. č. 2674/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří - výústní 

objekt dešťové kanalizace příjezdové komunikace k prodejně stavebnin 
23. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2664/1 v k. ú. Ostrov  nad Ohří – 

rekonstrukce lávky přes Bystřici    
24. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 
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a) Informace o projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR  
v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ 

 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. ZM č. 28/15  
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2003 
pod č. 223/03, z roku 2007 pod č. 107/07, z roku 2010 pod č. 08/10, z roku 2013 pod č. 136/13, 
z roku 2014 pod č. 121/14, 185/14, 234/14, 235/14 a z roku 2015 pod č. 2/15 až 7/15, 9/15 až 
11/15, 15/15 a 23/15 až 25/15. 
 
 
2. Závěrečný účet města za rok 2014, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka k 31. 12. 
2014 
Usn. ZM č. 29/15  
ZM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2014 včetně zprávy 
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Ostrov za rok 2014 bez výhrad. 
Celkové příjmy města včetně financování činily 460.409 tis. Kč a celkové výdaje města činily 
422.401 tis. Kč. Hospodaření města za rok 2014 skončilo se saldem příjmů a výdajů v celkové 
výši 38.008 tis. Kč. 
 
Usn. ZM č. 30/15  
ZM schvaluje převedení přebytku hospodaření ve výši 38.008 tis. Kč za rok 2014 v tomto 
členění:  

- do Fondu sociálního převést 90 tis. Kč,   
- do Fondu rezerv a rozvoje města převést 37.918 tis. Kč a tyto prostředky ponechat na 

pokrytí převodů z roku 2014 a nezbytných a nepředvídaných běžných a kapitálových 
výdajů v roce 2015 

 
Usn. ZM č. 31/15  
ZM schvaluje účetní závěrku města včetně výsledku hospodaření města Ostrov za účetní období 
2014 sestavenou ke dni 31. 12. 2014. 
 
 
3. Rozpočtová opatření 
3a. Rozpočtové opatření č. 13/2015 – OKS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
úmyslné zničení informační tabule  
Usn. ZM č. 32/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 2.025,00 Kč u odboru kanceláře starosty 
z přijatého pojistného plnění a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře 
starosty o 2.025,00 Kč na příspěvek na provoz pro Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres 
Karlovy Vary.  
 
3b. Rozpočtové opatření č. 14/2015 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškození dopravního značení v důsledku nárazu dopravního prostředku 
Usn. ZM č. 33/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 7.529,00 Kč u odboru majetkové správy 
z přijatého pojistného plnění a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 7.529,00 Kč na opravu dopravního značení. 
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3c. Rozpočtové opatření č. 18/2015 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškození výkladců a dveří v Brigádnické ulici 
Usn. ZM č. 34/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 21.254 Kč u odboru majetkové správy 
z přijatého pojistného plnění a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 21.254 Kč na opravy a údržbu bytových a nebytových prostor.  
 
3d. Rozpočtové opatření č. 24/2015 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškození skleněné výplně v Brigádnické ulici 
Usn. ZM č. 35/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 11.478 Kč u odboru majetkové správy 
z přijatého pojistného plnění a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 11.478 Kč na opravy a údržbu nebytových prostor.  
 
3e. Rozpočtové opatření č. 26/2015 – OKS – zařazení a přesun finančních prostředků z FRR na 
reklamní a propagační činnost 
Usn. ZM č. 36/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru finančního ve výši 100 tis. Kč 
převodem z fondu rezerv a rozvoje a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
kanceláře starosty ve výši 100 tis. Kč na reklamní a propagační činnost. 
 
3f. Rozpočtové opatření č. 27/2015 – OF – zařazení a přesun finančních prostředků z FRR na 
projekt podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov 
Usn. ZM č. 37/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru finančního ve výši 586.873,72 Kč 
převodem z fondu rezerv a rozvoje a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
kanceláře starosty ve výši 586.873,72 Kč na projekt podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP 
Ostrov. 
 
3g. Rozpočtové opatření č. 28/2015 – OMS – převedení nevyčerpaných finančních prostředků 
z roku 2014 z FRR na výdaje odpadového hospodářství  
Usn. ZM č. 38/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2015: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2015 o 734.650,81 Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 97.545,01 
Kč na svoz komunálního odpadu a zvýšení výdajů o 637.105,80 Kč na svoz separovaného 
odpadu.  
 
3h. Rozpočtové opatření č. 29/2015 – ODS – zařazení a přesun finančních prostředků z FRR na 
odvod finančních prostředků Státnímu fondu životního prostředí za likvidaci autovraků z roku 
2014 
Usn. ZM č. 39/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru finančního o 68 tis. Kč převodem 
z Fondu rezerv a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru dopravně 
správního ve výši 68 tis. Kč na odvod finančních prostředků Státnímu fondu životního prostředí 
za likvidaci autovraků z roku 2014. 
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3i. Rozpočtové opatření č. 32/2015 – OKS - převedení nevyčerpaných finančních prostředků 
z roku 2013 a 2014 ze sociálního fondu 
Usn. ZM č. 40/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 32/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 189 tis. Kč převodem z Fondu 
sociálního a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty  
o 189 tis. Kč na výdaje ze sociálního fondu.  
 
3j. Rozpočtové opatření č. 34/2015 – OSVZ – přesun finančních prostředků z FRR na příspěvek 
pro zdravotně postižené děti dle pravidel 
Usn. ZM č. 41/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 34/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 300 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví ve výši 300 tis. Kč na příspěvek z rozpočtu města pro těžce zdravotně postižené 
děti. 
 
3k. Rozpočtové opatření č. 36/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na realizaci 
dotačního projektu „Realizace úspor energie MŠ Masarykova zateplení fasády a výměna oken“ 
Usn. ZM č. 42/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 69 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje 
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 69 tis. Kč na 
realizaci dotačního projektu „Realizace úspor energie MŠ Masarykova zateplení fasády  
a výměna oken“. 
 
3l. Rozpočtové opatření č. 37/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na výměnu výkladů 
na Staré radnici 
Usn. ZM č. 43/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 234 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
živelném pojištění majetku a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 234 tis. Kč na výměnu výkladů na Staré radnici. 
 
3m. Rozpočtové opatření č. 39/2015 – MP – zařazení příjmů z veřejnoprávních smluv o výkonu 
služby městské policie ve městech Jáchymov a Hroznětín 
Usn. ZM č. 44/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 39/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 1.010 tis. Kč z veřejnoprávních smluv  
o výkonu služby městské policie s městy Jáchymov a Hroznětín a zařazení výdajů do rozpočtu 
města pro rok 2015 ve výši 1.010 tis. Kč na úhradu výdajů v souvislosti s úkoly dílčí aktivity 
v oblasti prevence kriminality ve městech Jáchymov a Hroznětín. 
 
3n. Rozpočtové opatření č. 41/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na dotační akci 
„Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova“ 
Usn. ZM č. 45/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2015: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 460 tis. Kč na řádku Naučná 
stezka Po starých cestách okolo Ostrova (Horní Žďár - kombinovaná trasa podél I/25), snížení 
výdajů u odboru majetkové správy o 201 tis. Kč na opravy a údržbu vozovek ve městě a zařazení 
výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy ve výši 661 tis. Kč na dotační 
akci „Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova“ na informační panely, turistické mapy, 
plány města a mobiliář. 
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3o. Rozpočtové opatření č. 42/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na realizaci 
dotačního projektu „Realizace úspor energie MŠ J. V. Myslbeka zateplení fasády a výměna 
oken“ 
Usn. ZM č. 46/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 42/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 716  tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 716 
tis. Kč na realizaci dotačního projektu „Realizace úspor energie MŠ J. V. Myslbeka zateplení 
fasády a výměna oken“. 
 
3p. Rozpočtové opatření č. 43/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na realizaci 
dotačního projektu „Ostrov – revitalizace vnitrobloků – 13. etapa“ 
Usn. ZM č. 47/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 43/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 8 247  tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 8 247 
tis. Kč na realizaci dotačního projektu „Ostrov – revitalizace vnitrobloků – 13. etapa“. 
 
3q. Rozpočtové opatření č. 44/2015 – OI – přesun finančních prostředků na geometrický plán 
k příjezdové komunikaci k prodejně stavebnin 
Usn. ZM č. 48/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 44/2015: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 3 tis. Kč na řádku příprava 
projektů regenerace městského prostoru a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2015  
u odboru investic ve výši 3 tis. Kč na geometrický plán k příjezdové komunikaci k prodejně 
stavebnin. 
 
3r. Rozpočtové opatření č. 45/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na dotační projekt 
„Ostrov – revitalizace vnitrobloku Halasova ulice“  
Usn. ZM č. 49/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 45/2015: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 477 tis. Kč na řádku 
opravy a údržba vozovek ve městě a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 477 tis. Kč na dotační projekt „Ostrov – revitalizace vnitrobloku Halasova 
ulice“. 
 
3s. Rozpočtové opatření č. 46-52/2015 – ORÚP – přesun finančních prostředků z FRR na změny 
ÚP, studie, příspěvek do MAS Krušné hory, příspěvek pro Sdružení Krušné hory – západ a na 
administraci dotačních projektů 
Usn. ZM č. 50/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 46/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 267 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního 
plánování o 267 tis. Kč na nově pořizované změny územního plánu města Ostrov. 
 
Usn. ZM č. 51/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 47/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 15 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje 
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního plánování o 15 
tis. Kč na studie rozvojových ploch. 
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Usn. ZM č. 52/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 48/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 121 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního 
plánování ve výši 121 tis. Kč na příspěvek na činnost pro MAS Krušné hory o.p.s. 
 
Usn. ZM č. 53/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 49/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 38 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje 
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty o 38 tis. Kč na 
příspěvek do Sdružení Krušného hory – západ (dobrovolný svazek obcí). 
 
Usn. ZM č. 54/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 50/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 35 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje 
a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního plánování ve 
výši 35 tis. Kč na administrativní úkony u projektu Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu 
v oblasti Centrálního Krušnohoří – 2. etapa.  
 
Usn. ZM č. 55/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 51/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 12 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje 
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního plánování o  
12 tis. Kč na administrativní úkony u projektu MŠ Palackého – zateplení, realizace úspor energie. 
 
Usn. ZM č. 56/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 52/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 12 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje 
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního plánování o 12 
tis. Kč na administrativní úkony u projektu ZŠ Májová – zateplení, realizace úspor energie. 
 
3t. Rozpočtové opatření č. 54/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na prodloužení 
2 leté licence antiviru ESET 
Usn. ZM č. 57/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 54/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 85 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje 
a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u oddělení vnitřní správy ve výši  85 tis. Kč 
na prodloužení 2 leté licence antiviru ESET. 
 
3u. Rozpočtové opatření č. 55/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na realizaci 
dotačního projektu „Ostrov – revitalizace vnitrobloků – 10. etapa“ 
Usn. ZM č. 58/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 55/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 5 547 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 5 547 
tis. Kč na realizaci dotačního projektu „Ostrov – revitalizace vnitrobloků – 10. etapa“. 
 
3v. Rozpočtové opatření č. 56/2015 – OMS – převod finančních prostředků do FRR u realizace 
dotačního projektu „Ostrov – revitalizace vnitrobloků – Seifertova ulice“ 
Usn. ZM č. 59/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 56/2015: 
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Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 483 tis. Kč u dotačního projektu Ostrov – 
revitalizace vnitrobloku – Seifertova ulice a snižuje se financování – třída 8. převodem ze 
základního běžného účtu na účet Fondu rezerv a rozvoje ve výši 483 tis. Kč. 
 
3w. Rozpočtové opatření č. 57/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na realizaci 
dotačního projektu „Ostrov – revitalizace vnitrobloků – Halasova ulice“ 
Usn. ZM č. 60/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 57/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 5 995 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 5 995 
tis. Kč na realizaci dotačního projektu „Ostrov – revitalizace vnitrobloků – Halasova ulice“. 
 
3x. Rozpočtové opatření č. 62-67/2015 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na realizaci 
investičních akcí v roce 2015 
Usn. ZM č. 61/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 62/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 2 100 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 2 100 tis. Kč na 
vybudování 5-ti chatek v letním táboře Manětín. 
 
Usn. ZM č. 62/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 63/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 1 755 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 1 755 tis. Kč na 
realizaci dotační akce Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova (Horní Žďár – 
kombinovaná trasa podél I/25). 
 
Usn. ZM č. 63/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 64/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 900 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 900 tis. Kč na 
drobná vylepšení provozu a užívání objektu zámku. 
 
Usn. ZM č. 64/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 65/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 950 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 950 tis. Kč na 
realizaci dotační akce Pohledová zeď – Od zámku k zámku. 
 
Usn. ZM č. 65/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 66/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 120 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 120 tis. Kč na 
klimatizaci skleníku v objektu Ekocentra. 
 
 
Rozpočtové opatření č. 67/2015 
- bez usnesení 
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3y. Rozpočtové opatření č. 68/2015 – OI – přesun finančních prostředků u dotačních akcí z ROP 
Severozápad dle podmínek dotace 
Usn. ZM č. 66/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 68/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 19.140 tis. Kč u dotačních akcí z ROP 
Severozápad a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic ve výši  
19. 140 tis. Kč na dotační projekty Ostrov – revitalizace vnitrobloků a Naučná stezka Po starých 
cestách okolo Ostrova dle podmínek dotace.  
 
3z. Rozpočtové opatření č. 70/2015 – OI – přesun finančních prostředků na zahradní altán 
v exteriéru školního atria v ZŠ Masarykova 
Usn. ZM č. 67/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 70/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 141 tis. Kč na řádku 
příprava projektů regenerace městského prostoru a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 
2015 u odboru investic ve výši 141 tis. Kč na zahradní altán v exteriéru školního atria v ZŠ 
Masarykova. 
 
3za. Rozpočtové opatření č. 75/2015 – OKS – nařízený odvod MŠ Palackého do rozpočtu 
zřizovatele na realizaci hřišť (pískovišť) na zahradě MŠ Palackého 
Usn. ZM č. 68/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 75/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty ve výši 207.375,44 
Kč z nařízeného odvodu z fondu investic Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy 
Vary a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy ve výši 
207.375,44 Kč na realizaci hřišť (pískovišť) na zahradě Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, 
okres Karlovy Vary. 
 
3zb. Rozpočtové opatření č. 78/2015 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
úmyslné poškození odpadkových košů 
Usn. ZM č. 69/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 78/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 2.543,00 Kč u odboru majetkové správy 
z přijatého pojistného plnění a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 2.543,00 Kč na opravy a údržbu mobiliáře.  
 
 
 
4a. Odpis pohledávky pro nevymahatelnost 
Usn. ZM č. 70/15  
ZM schvaluje odpis pohledávky po zemřelé paní Olze Jelínkové, naposledy bytem Hlavní tř. 
1367/18, Ostrov, za dluh na poplatku z prodlení 40 742,- Kč a na hovorném 3 931,- Kč, pro 
nevymahatelnost. 
 
 
4b. Odpis pohledávky pro nevymahatelnost 
Usn. ZM č. 71/15  
ZM schvaluje odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 10 321,- Kč a penále ve výši 
11 082,- Kč po zemřelém panu Vladimíru Bouzovi, naposledy bytem Studentská 621, Ostrov, 
pro nevymahatelnost. 
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4c. Odpis pohledávky pro nevymahatelnost 
Usn. ZM č. 72/15  
ZM schvaluje odpis nevymahatelné pohledávky za dluh na nájemném ve výši 23 898,- Kč  
a penále ve výši 64 100,- Kč a soudní výlohy ve výši 6 936,- Kč po zemřelé paní Zuzaně 
Hanišákové, naposledy bytem Lidická 1356, Ostrov, pro nevymahatelnost. 
 
4d. Odpis pohledávky pro nevymahatelnost 
Usn. ZM č. 73/15  
ZM schvaluje odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 23 173,- Kč a penále ve výši 
38 993,- Kč po zemřelém panu Josefu Keráčikovi, naposledy bytem Hornická 618, Ostrov, pro 
nevymahatelnost. 
 
4e. Odpis pohledávky pro nevymahatelnost 
Usn. ZM č. 74/15  
ZM schvaluje odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 76 450,40,- Kč, penále ve výši 746 
825,- Kč a soudní výlohy ve výši 56 289,10,- Kč, po zemřelém panu Petru Kočí, naposledy 
bytem Odborů 620, Ostrov, pro nevymahatelnost. 
 
4f. Odpis pohledávky pro nevymahatelnost 
Usn. ZM č. 75/15  
ZM schvaluje odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 23 941,- Kč a penále ve výši  
83 889,- po zemřelém panu Zdeňku Strakovi, naposledy bytem Jungmannova 1260, Ostrov, pro 
nevymahatelnost. 
 
5. Finanční podpora změny vytápění pro rok 2015 
Usn. ZM č. 76/15  
ZM schvaluje poskytování finanční podpory obyvatelům města v roce 2015 na realizaci změny 
vytápění za rok 2014 a rok 2015 formou finančního příspěvku dle podmínek uvedených v příloze 
předloženého návrhu. 
 
Usn. ZM č. 77/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 77/2015: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru finančního o 300 tis. Kč u programu 
finanční podpory bytové výstavby a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
finančního o 300 tis. Kč u podpory změny vytápění. 
 
 
6. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 (OZV č. 1/2015), o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
a nakládání se stavebním odpadem na území města Ostrov 
Usn. ZM č. 78/15  
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 (OZV č. 1/2015), o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
a nakládání se stavebním odpadem na území města Ostrov. 
 
 
7. Žádosti o dotace z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních, volnočasových aktivit, 
sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2015 
Usn. ZM č. 79/15  
ZM schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních, 
volnočasových aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2015 takto:  
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Organizace působící v oblasti sportu:  
Název organizace /Jméno Účel Částka 

Tělovýchovná jednota MDDM Ostrov Běh 17. listopadu, činnost oddílů 200.000,- Kč 
Fotbalový klub Ostrov Činnost oddílu FK Ostrov 372.000,- Kč 
SK Borek Ostrov Činnost volejbalového oddílu, soutěže žáků 154.000,- Kč 
Tělovýchovná jednota Ostrov Činnost oddílů, provoz sportovní haly 200.000,- Kč 
Sportovní krasobruslařský klub Ostrov Podpora dětí v krasobruslení - pronájmy 50.000,- Kč 
Cykloteam Podpora činnosti 70.000,- Kč 
HC Čerti Ostrov Mládežnický hokej 144.000,- Kč 
Celkem  1.190.000,-Kč 

     
Organizace působící v oblasti kultury, zdravotnictví a sociálních služeb a volnočasových aktivit: 

Název organizace /Jméno Účel Částka 
Svaz tělesně postižených v ČR o.s. 3 x zájezd a činnost organizace 25.000,- Kč 
Sjednocená organizace nevidomých  
a slabozrakých ČR 

Sportovní, kulturní a společenské akce pro zrakově 
postižené 

70.000,- Kč 

Občanské sdružení Dendis music 15. ročník FOR ISLAND, 5. ročník HARDCORE 
CELEBRATION 

10.000,- Kč 

OS zájmová skupina důchodců Ostrov Kulturní, společenská a ozdravná činnost důchodců 70.000,- Kč 
 
Stáj Prima Horseland o.s. 

Podpora trávení volného času děti v přírodě, jezdecké  
a chovatelské kroužky, letní tábory 

 
40.000,- Kč 

Územní organizace svazu diabetiků ČR 
Ostrov 

Ozdravné cvičení, Dia poradna, Dny pro zdraví 60.000,- Kč 

Celkem  275.000,- Kč 

 
 
8. Schválení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2015 
Usn. ZM č. 80/15  
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 2015 
ve výši 200 tis. Kč s organizací TJ MDDM Ostrov, Školní 231, 363 01 Ostrov, IČ 182 293 95, 
zastoupenou panem Miroslavem Faktorem, reg. č. D24/2015 v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 81/15  
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 2015 
ve výši 372 tis. Kč s organizací Fotbalový klub Ostrov, U Nemocnice 1202, 363 01 Ostrov, IČ 
476 992 64, zastoupenou panem Pavlem Bursíkem, reg. č. D25/2015 v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 82/15  
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 2015 
ve výši 154 tis. Kč s organizací SK Borek Ostrov, U Nemocnice 898, 363 01 Ostrov, IČ 265 
41 530, zastoupenou panem Miroslavem Křížkem, reg. č. D26/2015 v předloženém znění. 
 

Usn. ZM č. 83/15  
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 2015 
ve výši 200 tis. Kč s organizací TJ Ostrov, Studentská 1300, 363 01 Ostrov, IČ 006 685 08, 
zastoupenou panem Radimem Vrbou, reg. č. D27/2015 v předloženém znění. 
 

Usn. ZM č. 84/15  
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 2015 
ve výši 50 tis. Kč s organizací Sportovní krasobruslařský klub Ostrov, Vančurova 1437, 363 01 
Ostrov, IČ 226 063 19, zastoupenou panem Markem Sedlmajerem, reg. č. D28/2015  
v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 85/15  
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 2015 
ve výši 70 tis. Kč s organizací Cykloteam Ostrov o. s., Dlouhá 103, 363 01 Ostrov, IČ 663 627 
76, zastoupenou panem Jiřím Čechmanem, reg. č. D29/2015 v předloženém znění. 
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Usn. ZM č. 86/15  
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 2015 
ve výši 144 tis. Kč s organizací HC Čerti Ostrov, U Nemocnice 897, 363 01 Ostrov, IČ 228 750 
34, zastoupenou panem Vlastimilem Šindarem, reg. č. D30/2015 v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 87/15  
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 2015 
ve výši 25 tis. Kč s organizací Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. Místní organizace Ostrov, 
Lidická 1253, 363 01 Ostrov, IČ 635 577 46, zastoupenou Ing. Jiřím Žemličkou, reg. č. 
D31/2015 v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 88/15  
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 2015 
ve výši 70 tis. Kč s organizací SONS ČR, Oblastní spolek Karlovy Vary, Stará Kysibelská 602, 
360 09 Karlovy Vary, IČ 653 994 47, zastoupenou panem Pavlem Rogaczewským, reg. č. 
D32/2015 v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 89/15  
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 2015 
ve výši 10 tis. Kč s organizací Dendis music, Lidická 1212, 363 01 Ostrov, IČ 266 723 16, 
zastoupenou panem Josefem Balákem, reg. č. D33/2015 v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 90/15  
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 2015 
ve výši 70 tis. Kč s organizací OS Zájmová skupina důchodců Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 
Ostrov, IČ 265 844 50, zastoupenou panem Miloslavem Rambouskem, reg. č. D34/2015  
v předloženém znění.  
 
Usn. ZM č. 91/15  
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 2015 
ve výši 40 tis. Kč s organizací Stáj Prima Horseland, Vykmanov 24, 363 01 Ostrov, IČ 228 195 
76, zastoupenou paní Denisou Pačanovou, reg. č. D35/2015 v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 92/15  
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 2015 
ve výši 60 tis. Kč s organizací Územní organizace Svazu diabetiků ČR Ostrov, pobočný spolek, 
Lidická 1036, 363 01 Ostrov, IČ 477 018 97, zastoupenou paní Juditou Ilkovou, reg. č. D36/2015 
v předloženém znění. 
 
 
 
9. Občan města roku 2014 
Usn. ZM č. 93/15  
ZM uděluje ocenění „Občan města roku 2014“ panu Josefu Horákovi za celoživotní práci pro 
ostrovské diabetiky. Ocenění je uděleno in memoriam.  
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10. Přiznání finančního podílu města na opravu fasády Měšťanského domu na Starém náměstí  
č. p. 9 ve vlastnictví pana Lubomíra Bachury v rámci Programu regenerace MPZ Ostrov v roce 
2015 
Usn. ZM č. 94/15  
ZM schvaluje poskytnutí příspěvku z  rozpočtu města žadateli Lubomíru Bachurovi na akci 
oprava fasády Měšťanského domu na Starém náměstí č. p. 9, rej. č. 45626/4-981 ve výši  
31.000,- Kč v rámci Programu regenerace MPZ Ostrov v roce 2015. 
 
 
11. Schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Ostrov  
Usn. ZM č. 95/15  
ZM schvaluje zadání Změny č. 1 Územního plánu Ostrov, týkající se dvou lokalit. 
Lokalita A): Rozšíření Průmyslové zóny Ostrov jižně od stávajícího území s funkčním využitím 
průmyslové výroby  
Lokalita B): Vypuštění veřejné zeleně vymezené na soukromých pozemcích fy. REZOS s.r.o. 
nad hotelem Subterra v k.ú. Horní Žďár u Ostrova a její zařazení do ploch bydlení. 
 

Usn. ZM č. 96/15  
ZM požaduje úhradu poměrné části vzniklých nákladů na pořízení této změny Územního plánu 
Ostrov od žadatelů této změny. 

 
 
12. Návrh na schválení pořízení Změny č. 2 Územního plánu Ostrov  
Usn. ZM č. 97/15  
ZM schvaluje záměr pořídit Změnu č. 2 Územního plánu Ostrov, týkající se celého správního 
území města Ostrov.  
 
Usn. ZM č. 98/15  
ZM pověřuje Bc. Pavla Čekana v souladu s § 47 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) funkcí určeného zastupitele ve věci 
pořízení Změny č. 2 Územního plánu Ostrov. 
 
 
13. Návrh na schválení pořízení změny č.7 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská 
ul. - vlečka  
Usn. ZM č. 99/15  
ZM souhlasí se zahájením pořízení změny Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská 
ul. – vlečka, týkající se 3 lokalit.  
 
Usn. ZM č. 100/15  
ZM požaduje úhradu poměrné části vzniklých nákladů na pořízení této změny Regulačního plánu 
části města Ostrov, Jáchymovská ul. - vlečka od žadatelů této změny poměrně po 1/3 nákladů. 

 
 
14. Prodej p. p. č. 318/1 a 316/3 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 
Usn. ZM č. 101/15  
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 318/1 o výměře 1020 m2 k. ú. Horní Žďár u Ostrova, panu  
Ing. Martinu Hančovi, Dolní Žďár 77, 363 01 Ostrov, za cenu 27 100,- Kč plus veškeré náklady 
spojené s prodejem. 
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Usn. ZM č. 102/15  
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 316/3 o výměře 149 m2 k. ú. Horní Žďár u Ostrova, panu  
Ing. Martinu Hančovi, Dolní Žďár 77, 363 01 Ostrov.  
 
 
 
15. Prodej části p. p. č. 40/1 v k. ú. Kfely u Ostrova 
Usn. ZM č. 103/15  
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 40/1 o výměře 60 m2 v k. ú. Kfely u Ostrova, manželům 
Vladimíru a Ludmile Slavíkovým, Kfely 59, 363 01 Ostrov, za cenu 45 000,- Kč plus veškeré 
náklady spojené s prodejem. 
 
 
16. Prodej p. p. č. 2445 a p. p. č. 2450/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. ZM č.  104/15  
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2445 o výměře 12.656 m2 a p. p. č. 2450/1 o výměře 25.250 m2  
v k. ú. Ostrov nad Ohří, společnosti PAPOS v. o. s., IČ 45353433, se sídlem Mořičovská 251, 
363 12 Ostrov, za cenu 520 650,- Kč plus veškeré náklady spojené s prodejem. 
 
 
17. Směna části p. p. č. 174/5 za část 179/6 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 
Usn. ZM č. 105/15  
ZM schvaluje směnu části p. p. č. 174/5 o výměře 52 m2 za část 179/6 o stejné výměře v k. ú. 
Dolní Žďár u Ostrova, paní Janě Procházkové, Dolní Žďár 13, 363 01 Ostrov, bez vzájemného 
finančního vyrovnání s tím, že veškeré náklady spojené se směnou pozemků ponese paní 
Procházková. 

 
18. Prodej bytové jednotky č. 643/10 v Lipové ulici 
Usn. ZM č. 106/15  
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 643/10 v Lipové ulici včetně podílu na společných 
částech domu č. p. 642-644 a podílu na pozemcích st. p. č. 759/1, 759/2, 759/3 a 760, vše v k. ú. 
Ostrov nad Ohří, manželům Petrovi a Danuši Levým, Lipová 643, 363 01 Ostrov, za cenu 
obvyklou (tržní) stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené s prodejem ponese Město 
Ostrov.  
 
 
19. Předkupní právo ke stavbám na pozemcích Města Ostrova 
Usn. ZM č. 107/15  
ZM trvá na využití předkupního práva ke stavbám garáží na pozemcích Města Ostrov dle přílohy 
č. 2 včetně Jáchymovské ulice (u zámku) a schvaluje nákup těchto garáží, prostých všech 
závazků a práv třetích osob, za cenu ze znaleckého posudku sníženou o náklady spojené 
s prodejem včetně daně z nabytí nemovitých věcí. 
 
Usn. ZM č. 108/15  
ZM schvaluje nevyužívání předkupního práva ke stavbám garáží na pozemcích Města Ostrov dle 
přílohy č. 3. 
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20. Nákup st. p. č. 1560 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří od Oldřicha a Jany 
Svobodových 
Usn. ZM č. 109/15  
ZM schvaluje v rámci využití předkupního práva převod pozemku st. p. č. 1560  
o výměře 26 m2, spolu se stavbou garáže na pozemku stojící v k. ú. Ostrov na Ohří z majetku 
manželů Oldřicha a Jany Svobodových, oba bytem Mánesova 1020/22, 363 01 Ostrov, do 
majetku Města Ostrov, za cenu zjištěnou dle znaleckého posudku ve výši 59 740,-- Kč, sníženou 
o náklady spojené s převodem, tj. se sepsáním kupní smlouvy, vypracováním znaleckého 
posudku, daně z nabytí nemovitých věcí - převodu nemovitostí a kolku návrhu na vklad,  
v celkové výši 7 684,-- Kč, které všechny uhradí kupující, tj. Město Ostrov. 
 
 
21. Nákup st. p. č. 1558 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří od Ivana a Anny 
Stránských  
Usn. ZM č. 110/15  
ZM schvaluje v rámci využití předkupního práva převod pozemku st. p. č. 1558 o výměře 26 m2, 
spolu se stavbou garáže na pozemku stojící v k. ú. Ostrov na Ohří z majetku manželů Ivana  
a Anny Stránských, oba bytem Krušnohorská 1098/6, 363 01 Ostrov, do majetku Města Ostrov, 
za cenu sjednanou ve výši 66 304,-- Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí spolu s náklady na 
sepsání kupní smlouvy a kolku návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující, tj. 
Město Ostrov. 
 
 
22. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2674/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří – výústní 
objekt dešťové kanalizace příjezdové komunikace k prodejně stavebnin   
Usn. ZM č. 111/15  
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy výústního objektu dešťové kanalizace na p. p. č. 2674/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, dle GP  
č. 1755-15/2015 konečného zaměření stavby „Ostrov, Karlovarská ulice, příjezdová komunikace 
k prodejně stavebnin“, vymezujícího rozsah věcného břemene, po dobu životnosti stavby na 
p. p. č. 2674/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří pro oprávněného, Město Ostrov, za dohodnutou celkovou 
jednorázovou úhradu ve výši 1 080,- Kč plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření 
konečné smlouvy. Náklady na zřízení věcného břemene, tj. vypracování GP, jednorázovou 
úhradu za zřízení VB ve výši dle skutečné výměry břemene, náhradu nákladů povinného 
spojených s uzavřením smlouvy ve výši 500,- Kč plus DPH v platné sazbě, včetně úhrady 
nákladů za nákup kolku na podání návrhu na vklad břemene do KN ponese oprávněný. 
 
 
23. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 2664/1 v k. ú. Ostrov  nad Ohří – 
rekonstrukce lávky přes Bystřici    
Usn. ZM č. 112/15  
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy přístupové cesty a lávky na p. p. č. 2664/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří, dle GP konečného 
zaměření stavby „Rekonstrukce lávky přes Bystřici ve Školní ulici v Ostrově“, vymezujícího 
rozsah věcného břemene – služebnosti po dobu životnosti stavby pro oprávněného, Město 
Ostrov, za dohodnutou celkovou jednorázovou úhradu ve výši 70,- Kč/m2 výměry břemene, 
minimálně však 500,- Kč plus DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy 
s povinným, tj. společností Povodí Ohře, s. p. Náklady na zřízení věcného břemene, tj. 
vypracování GP, jednorázovou úhradu za zřízení VB ve výši dle skutečné výměry břemene, 
náhradu nákladů povinného spojených s uzavřením smlouvy ve výši 500,- Kč plus DPH v platné 
sazbě, včetně úhrady nákladů za nákup kolku na podání návrhu na vklad břemene do KN ponese 
oprávněný. 
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24.Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 
24a. Informace o projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR  
v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ 
Usn. ZM č. 113/15  
ZM bere na vědomí informaci o projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v 
ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Železný                                                                            Mgr. Libor Bílek                                
   místostarosta                                                                                člen ZM, člen RM 


