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 Město Ostrov 
Usnesení 

ze 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 
konaného v mimořádném termínu ve středu 11. listopadu 2015 od 15:00 hod. 

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

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu  
3. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na bytovou výstavbu ve městě Ostrov pro rok 

2015  
4. Uzavření dohody  mezi Městem Ostrov,  Ostrovskou teplárenskou, a.s. a KB, a.s. 
5. Souhlas s poskytnutím dotace pro ZO Český zahrádkářský svaz Ostrov  
6. Úprava Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města na podporu sportu, kultury a 

zájmových aktivit  
7. Souhlas s přijetím účelově vázaného finančního daru  
8. Souhlas s poskytnutím dotace pro TJ MDDM Ostrov  
9. Partnerství v projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrov" – ORÚP 
10. Informace o komunitním plánování sociálních služeb v Ostrově, pracovních 

skupinách a dokumentech a návrh záměru bezbariérové trasy A – OSVZ 
11. Zásady pro prodej a nákup nemovitého majetku města - OMS 
12. Prodej bytových domů - OMS 
13. Nákup st. p. č. 1073/7 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří - OMS  
14. Nákup st. p. č. 112 spolu se stavbou objektu č. p. 225 a st. p. č. 2080 v k. ú. Ostrov 

nad Ohří - OMS 
15. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 

 
 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. ZM č. 205/15  
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2008  
pod č. 259/08 a 260/08, z roku 2010 pod č. 163/10, z roku 2013 pod č. 52/13 a 201/13, z roku 
2014 pod č. 16/14 až 19/14 a z roku 2015 pod č. 94/15, 101/15, 116/15, 119/15, 158/15, 160/15 
až 184/15, 188/15 až 190/15, 192/15 až 198/15, 200/15 až  204/15. 
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2.Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu  
2a. Rozpočtové opatření č. 184/2015 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškození střechy objektu ZUŠ Ostrov 
Usn. ZM č. 206/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 184/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 16.079 Kč u odboru majetkové správy 
z přijatého pojistného plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 16.079 Kč na opravu a údržbu objektu ZUŠ Ostrov.  
 
2b. Rozpočtové opatření č. 194/2015 – OI – přesun finančních prostředků na zateplení MDDM a 
vybudování klubovny v Manětíně 
Usn. ZM č. 207/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 194/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 224 tis. Kč u odboru investic na řádku 
přípravy projektů regenerace městského prostoru, zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 
2015 u odboru investic ve výši 190 tis. Kč na zateplení MDDM a zařazují se výdaje ve výši 34 
tis. Kč na vybudování klubovny v letním táboře Manětín. 
 
2c. Rozpočtové opatření č. 218/2015 – OKS – přesun finančních prostředků na nákup 
slavnostních praporů JSDH 
Usn. ZM č. 208/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 218/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 127 tis. Kč u odboru kanceláře starosty 
z výdajových položek JSDH a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 127 tis. 
Kč u odboru kanceláře starosty na nákup slavnostních praporů JSDH. 
 
2d. Rozpočtové opatření č. 219/2015 – OF – přesun finančních prostředků na příspěvek na 
změnu způsobu vytápění 
Usn. ZM č. 209/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 219/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 150 tis. Kč u odboru finančního u příspěvku 
z programu finanční podpory bytové výstavby a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 
o 150 tis. Kč u odboru finančního na příspěvek na změnu způsobu vytápění. 
 
2e. Rozpočtové opatření č. 220/2015 – OMS – zvýšení příjmů z pronájmu pozemků a zvýšení 
výdajů na příspěvek VSOZČ na vodovod ve Kfelích 
Usn. ZM č. 210/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 220/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 278 tis. Kč u odboru majetkové správy 
z pronájmu pozemků a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 278 tis. Kč u odboru 
majetkové správy na příspěvek VSOZČ na vodovod ve Kfelích. 
 
2f. Rozpočtové opatření č. 221/2015 – OF – zvýšení příjmů z dividend od České spořitelny a 
zařazení výdajů na platební výměry z Finančního úřadu pro Karlovarský kraj 
Usn. ZM č. 211/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 221/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 639.380 Kč u odboru finančního z přijatých 
dividend od České spořitelny a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 
639.380 Kč u odboru finančního na platební výměry z Finančního úřadu pro Karlovarský kraj. 
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2g. Rozpočtové opatření č. 222/2015 – OI – přesun finančních prostředků na parkoviště za PČR 
Usn. ZM č. 212/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 222/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 230 tis. Kč u odboru investic na řádku nákupy 
ostatních služeb a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 230 tis. Kč u odboru 
investic na parkoviště za PČR. 
 
2h. Rozpočtové opatření č. 223/2015 – OI – přesun finančních prostředků na opravy vozovek a u 
dotačního projektu Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice  
Usn. ZM č. 213/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 223/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 550 tis. Kč u odboru investic u dotační akce 
Ostrov, Čapkova a Nejedlého u procentních podílů prostředků EU a CZ, zvyšují se výdaje 
v rozpočtu města pro rok 2015 o 450 tis. Kč u odboru majetkové správy na opravy vozovek ve 
městě a zvyšují se výdaje v rozpočtu města u odboru investic o 100 tis. Kč na výdaje mimo 
dotaci u akce Ostrov, Čapkova a Nejedlého. 
 
 
2j. Rozpočtové opatření č. 225/2015 – OI – přesun finančních prostředků na novou mateřskou 
školu - Masarykova 
- bez usnesení 
 
2k. Rozpočtové opatření č. 226/2015 – OI – přesun finančních prostředků na vytápění jeviště  
v DK 
Usn. ZM č. 214/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 226/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 121 tis. Kč u odboru investic na přípravu 
projektů regenerace městského prostoru a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve 
výši 121 tis. Kč u odboru investic na vytápění jeviště v DK. 
 
2l. Rozpočtové opatření č. 227/2015 – OI – přesun finančních prostředků na areál složek IZS 
Usn. ZM č. 215/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 227/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 300 tis. Kč u odboru investic na pohledovou 
zeď a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 300 tis. Kč u odboru investic na areál 
složek IZS. 
 
2m. Rozpočtové opatření č. 233/2015 – OI – přesun finančních prostředků na projektovou 
dokumentaci na komunitní kompostárnu 
Usn. ZM č. 216/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 233/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 187 tis. Kč u odboru investic na přípravu 
projektů regenerace městského prostoru a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve 
výši 187 tis. Kč u odboru investic na projektovou dokumentaci na komunitní kompostárnu.  
 
2n. Rozpočtové opatření č. 235/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na výměnu 
výkladců a oken na Staré radnici 
Usn. ZM č. 217/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 235/2015: 
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Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 250 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
opravy kulturních památek v městské památkové zóně a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro 
rok 2015 o 250 tis. Kč u odboru majetkové správy na výměnu výkladců a oken na Staré radnici. 
 
 
3. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2015 
Usn. ZM č. 218/15  
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 2015 ve výši 150 tis. 
Kč s panem P. Š., nar. xxxxxxxx a paní M. Š., nar. xxxxxxxx, oba bytem ul. xxxxxxxx, 363 01 
Ostrov v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 219/15  
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na výstavbu RD z programu 
finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2015 ve výši 150 tis. Kč s panem S. 
S., nar. xxxxxxxx a paní J. S., nar. xxxxxxxx, oba bytem ul. xxxxxxxx, 363 01 Ostrov 
v předloženém znění. 
 
 
4. Uzavření dohody mezi městem Ostrov a Ostrovskou teplárenskou, a. s. a KB a. s.  
Usn. ZM č. 220/15  
ZM schvaluje uzavření dohody mezi městem Ostrov, Ostrovskou teplárenskou, a. s. a KB a. s.. 
Tato dohoda navazuje na Smlouvu o úvěru, která byla uzavřena mezi Komerční Bankou, a.s. a 
společností Ostrovská teplárenská, a. s.. Obsahem dohody jsou závazky vyplývající z čl. 8.1.1. 
Smlouvy o úvěru. 
 
 
5. Souhlas s poskytnutím dotace pro ZO Český zahrádkářský svaz Ostrov 
Usn. ZM č. 221/15  
ZM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 100 tis. Kč pro Základní organizaci Českého 
zahrádkářského svazu ostrov, ev. č. 303005, se sídlem Hlavní třída 795, 363 01 Ostrov,  
IČ 18229948, zastoupené panem Petrem Kadlecem na opravu vodovodního řádu 
v zahrádkářských osadách. 
 
Usn. ZM č. 222/15  
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 2015 
ve výši 100 tis. Kč se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Ostrov, ev. č. 303005, 
se sídlem Hlavní třída 795, 363 01 Ostrov, IČ 18229948, zastoupenou panem Petrem Kadlecem 
v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 223/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č.  228/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru financí o 100 tis. Kč  
u nespecifikované rezervy a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
kanceláře starosty ve výši 100 tis. Kč na dotaci pro ZO ČZS Ostrov na opravu vodovodního řádu 
v zahrádkářských osadách. 
 
 
6. Úprava Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města na podporu sportu, kultury  
a zájmových aktivit 
Usn. ZM č. 224/15  
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ZM schvaluje upravenou verzi Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Ostrova na 
podporu sportovních, kulturních a zájmových aktivit v předloženém znění.  
 
 
7. Souhlas s přijetím finančního daru 
- bez usnesení 
 
8. Souhlas s poskytnutím dotace pro TJ MDDM Ostrov  
Usn. ZM č. 225/15  
ZM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 70 tis. Kč pro TJ MDDM Ostrov, se sídlem Školní 
231, 363 01 Ostrov,  IČ 18229395 zastoupené panem Miroslavem Faktorem na organizaci 
závodů Miss mažoretka ČR. 
 
Usn. ZM č. 226/15  
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 2015 
ve výši 70 tis. Kč s TJ MDDM Ostrov, se sídlem Školní 231, 363 01 Ostrov,  IČ 18229395 
zastoupené panem Miroslavem Faktorem v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 227/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č.  229/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty o 70 tis. Kč  
u nespecifikované rezervy a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář 
starosty ve výši 70 tis. Kč na dotaci pro TJ MDDM Ostrov na organizaci závodů Miss mažoretka 
ČR.  
 
 
9. Partnerství v projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrov" 
Usn. ZM č. 228/15  
ZM schvaluje, že město Ostrov bude finančním partnerem v projektu „Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání v území ORP Ostrov“ ve smyslu předloženého návrhu. Výše finanční spoluúčasti  
v projektu pro město Ostrov nepřesáhne 1.104 tis. Kč. 
 
Usn. ZM č. 229/15  
ZM pověřuje starostu města podpisem všech dokumentů nezbytných pro řádné podání žádosti o 
dotaci na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“ a dalších 
dokumentů pro zdárnou realizaci projektu. 
 
 
10. Informace o komunitním plánování sociálních služeb: aktualizaci základních dokumentů 
TRIÁDY, rozdělení TRIÁDY do pracovních skupin, stanovení priorit rozvoje sociálních služeb, 
mapování bezbariérové trasy vč. doporučení řešení bariér ve městě na trase A 
Usn. ZM č. 230/15  
ZM bere na vědomí informace o komunitním plánování sociálních služeb: aktualizaci základních 
dokumentů TRIÁDY,   
rozdělení TRIÁDY do pracovních skupin,  
stanovení priorit rozvoje sociálních služeb, 
mapování bezbariérové trasy včetně doporučení řešení bariér ve městě na trase A. 
 
 
11. Zásady pro prodej a nákup nemovitého majetku města 
Usn. ZM č. 231/15  
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ZM schvaluje „Zásady pro prodej a nákup nemovitého majetku města“ dle předloženého návrhu. 
 
 
12. Prodej bytových domů 
Usn. ZM č. 232/15  
ZM schvaluje Smlouvu kupní a smlouvu o předkupním právu a smlouvu o zřízení služebností 
s P. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, L. Š., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi K. 
a H. B., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a V. M., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, P. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi F. a B. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, manželi J. a J.. Ž., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, E. H., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Hájek, M. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
manželi P. a D. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi O. a J. S., bytem xxxxxxxxxx, 
363 01 Ostrov, J. W., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi K. a H. V., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi H. a K. R., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, B. P., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi L. a J. D., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
manželi J. a E. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, J. D., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
R. V., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, Z. V., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. J., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov a R. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, na prodej 
pozemku st. p. č. 2678, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1329, v k. ú. Ostrov nad Ohří, za 
cenu 5.337.788,68 Kč plus veškeré náklady spojené s převodem, v předloženém znění. Současně 
ZM schvaluje bezúplatné zřízení služebnosti umístění a provozování zařízení kabelové televize a 
přístupu do budovy za účelem provozování, údržby, oprav, modernizace a obnovy zařízení 
kabelové televize ve prospěch prodávajícího a služebnosti spočívající v právu kupujících a 
každého vlastníka st. p. č. 2678, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1329 užívat vodovodní 
přípojku a vodovodní rozvody v suterénu budovy č. p. 1330 a č. p. 1331 pro dodávku vody. 
Pokud nebude Smlouva kupní a smlouva o předkupním právu a smlouva o zřízení služebností 
podepsána všemi kupujícími nejpozději do 29. 2. 2016, bude dnem následujícím toto usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. ZM č. 233/15  
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu kupní a smlouvu o předkupním právu a smlouvu o zřízení 
služebností s manželi K. a J. G., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a E. Z., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, T. V., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a B. N., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi Š. a V. M., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. B., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, O. M., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a J. L. , 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi P. a I. Š., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
manželi V. Ž., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov a J. Ž., bytem xxxxxxxxxx, 360 04 Karlovy 
Vary, D. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi M. a M. M., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, manželi M. a J. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, R. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, manželi V. a D. B., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi M. P.. a M. P., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, I. V., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, V. B., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, R. B., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. N., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a J. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi M. a 
A. V., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, Z. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi R. 
a O. H., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, R. L., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. 
a A. H., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi V. a A. V., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, A. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, K. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
manželi J. a M. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, Z. M., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, manželi I. a M. V., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a J. K., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, L. D., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a L. R., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, J. H., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, L. L., bytem xxxxxxxxxx, 
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363 01 Ostrov a manželi M. a K. M., bytem xxxxxxxxxx, 109 00 Praha 10 -  Dolní Měcholupy, 
na prodej pozemku st. p. č. 2679, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1330 a pozemku st. p. č. 
2680, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1331, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, za cenu 
10.350.000,- Kč plus veškeré náklady spojené s převodem, v předloženém znění. Současně ZM 
schvaluje bezúplatné zřízení služebnosti umístění a provozování zařízení kabelové televize a 
přístupu do budovy za účelem provozování, údržby, oprav, modernizace a obnovy zařízení 
kabelové televize ve prospěch prodávajícího, služebnosti umístění a provozování zařízení 
městského kamerového systému, jeho napojení na samostatně jištěný měřený odběr ve stávajícím 
rozvaděči elektrické energie a přístupu do budovy za účelem provozování, údržby, oprav, 
modernizace a obnovy zařízení městského kamerového systému ve prospěch prodávajícího a 
služebnosti spočívající v právu prodávajícího a každého vlastníka st. p. č. 2678, jehož součástí je 
stavba – budova č. p. 1329 užívat vodovodní přípojku a vodovodní rozvody v suterénu budovy 
pro dodávku vody. 
Pokud nebude Smlouva kupní a smlouva o předkupním právu a smlouva o zřízení služebností 
podepsána všemi kupujícími nejpozději do 29. 2. 2016, bude dnem následujícím toto usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. ZM č. 234/15  
ZM schvaluje Smlouvu kupní a smlouvu o předkupním právu a smlouvu o zřízení služebností s J. 
R., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. W., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a 
M. J., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, L. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, P. K., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, V. L., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, P. Ch., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, I. Š., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, N. K., bytem xxxxxxxxxx, 
363 01 Ostrov, M. H., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. Č., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, Š. M., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, A. G., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, H. 
C., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, J. M., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. Š., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, J. Š., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, R. S., bytem xxxxxxxxxx, 
363 01 Ostrov, M. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov a Š. D., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, na prodej pozemku st. p. č. 2772, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1347, v k. ú. 
Ostrov nad Ohří, za cenu 6.300.000,- Kč plus veškeré náklady spojené s převodem, 
v předloženém znění. Současně ZM schvaluje bezúplatné zřízení služebnosti umístění a 
provozování zařízení kabelové televize a přístupu do budovy za účelem provozování, údržby, 
oprav, modernizace a obnovy zařízení kabelové televize ve prospěch prodávajícího.   
Pokud nebude Smlouva kupní a smlouva o předkupním právu a smlouva o zřízení služebností 
podepsána všemi kupujícími nejpozději do 29. 2. 2016, bude dnem následujícím toto usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. ZM č. 235/15  
ZM schvaluje Smlouvu kupní a smlouvu o předkupním právu a smlouvu o zřízení služebností 
s H. Š., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, L. H., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, K. W., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, A. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. C., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a J. V., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. Ch., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, S. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi S. a M. R., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, K. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. F., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi F. a B. Č., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, L. G., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, Š. O., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi L. a M. H., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi F. a P. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, P. Š., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, J. B., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi F. a D. D., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a O. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov a Z. 
N., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, na prodej pozemku st. p. č. 2773, jehož součástí je stavba 
– budova č. p. 1348, v k. ú. Ostrov nad Ohří, za cenu 4.725.000,- Kč plus veškeré náklady 
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spojené s převodem, v předloženém znění. Současně ZM schvaluje bezúplatné zřízení 
služebnosti umístění a provozování zařízení kabelové televize a přístupu do budovy za účelem 
provozování, údržby, oprav, modernizace a obnovy zařízení kabelové televize ve prospěch 
prodávajícího. 
Pokud nebude Smlouva kupní a smlouva o předkupním právu a smlouva o zřízení služebností 
podepsána všemi kupujícími nejpozději do 29. 2. 2016, bude dnem následujícím toto usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. ZM č. 236/15  
ZM schvaluje Smlouvu kupní a smlouvu o předkupním právu a smlouvu o zřízení služebností 
s manželi P. a A. H., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, J. M., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, manželi L. a J. T., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a L. Z., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, D. V., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi V. a A. W., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi I. a V. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. P., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, H. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, L. A., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi V. a M. H., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. M., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, J. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi W. a H. 
M., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, T. M., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. M., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a V. L., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, J. K., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov a J. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, na prodej pozemku st. p. 
č. 2774, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1349, v k. ú. Ostrov nad Ohří, za cenu 
3.825.000,- Kč plus veškeré náklady spojené s převodem, v předloženém znění. Současně ZM 
schvaluje bezúplatné zřízení služebnosti umístění a provozování zařízení kabelové televize a 
přístupu do budovy za účelem provozování, údržby, oprav, modernizace a obnovy zařízení 
kabelové televize ve prospěch prodávajícího. 
Pokud nebude Smlouva kupní a smlouva o předkupním právu a smlouva o zřízení služebností 
podepsána všemi kupujícími nejpozději do 29. 2. 2016, bude dnem následujícím toto usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno. 
 
Usn. ZM č. 237/15  
ZM schvaluje Smlouvu kupní a smlouvu o předkupním právu a smlouvu o zřízení služebností 
s manželi J. a M. J., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, M. B., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, R. V., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, G. 
S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, M. L., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, V. T., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, V. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, V. H., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, V. H., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, I. L., bytem xxxxxxxxxx, 
363 01 Ostrov, J. G., bytem xxxxxxxxxx, 362 63 Dalovice, L. Š., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, A. Š., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi I. Ch., bytem xxxxxxxxxx, 360 01 
Karlovy Vary a L. Ch., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi T. Ch., bytem xxxxxxxxxx, 
363 01 Ostrov a M. Ch., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, V. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, P. B., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a M. N., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, M. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi M. a A. D., bytem xxxxxxxxxx, 363 
01 Ostrov, manželi O. a D. M., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi M. D., bytem 
xxxxxxxxxx a J. D., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, L. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, J. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi M. a L. J., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, J. Š., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a L. G. Č., bytem xxxxxxxxxx, 363 
01 Ostrov, manželi Z. a D. F., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, A. K., bytem xxxxxxxxxx, 
363 01 Ostrov, manželi V. a L. Š., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi J. a J. F., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, F. R., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov a manželi V. a H. F., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, na prodej pozemku st. p. č. 2767, jehož součástí je stavba – 
budova č. p. 1353 a pozemku st. p. č. 2768, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1354, vše v k. 
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ú. Ostrov nad Ohří, za cenu 9.000.000,- Kč plus veškeré náklady spojené s převodem, 
v předloženém znění. Současně ZM schvaluje bezúplatné zřízení služebnosti umístění a 
provozování zařízení kabelové televize a přístupu do budovy za účelem provozování, údržby, 
oprav, modernizace a obnovy zařízení kabelové televize ve prospěch prodávajícího. 
Pokud nebude Smlouva kupní a smlouva o předkupním právu a smlouva o zřízení služebností 
podepsána všemi kupujícími nejpozději do 29. 2. 2016, bude dnem následujícím toto usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno. 
 
Usn. ZM č. 238/15  
ZM schvaluje Smlouvu kupní a smlouvu o předkupním právu a smlouvu o zřízení služebností 
s manželi K. E., bytem xxxxxxxxxx, 362 51 Jáchymov a P. E., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, M. T., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi R. a L. L., bytem xxxxxxxxxx, 363 
01 Ostrov, A. Š., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi R. a S. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 
01 Ostrov, M. B., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, R. L., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
R. F., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, B. H., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, I. H., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, K. J., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, R. T. D., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi P. a I. Ž., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, B. J., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, J. M., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi R. a J. K., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, L. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi B. a R. H., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi K. a Ž. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, E. J., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, O. F., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi P. S., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov a A. S., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, L. S., bytem 
xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi M. a B. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, P. U., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi G. J., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov a L. Č., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, S. Š., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi P. a E. H., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, manželi P. a B. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
manželi Z. a J. M., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, S. P., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
K. K., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, I. H., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov a V. H., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, na prodej pozemku st. p. č. 2769, jehož součástí je stavba – 
budova č. p. 1355 a pozemku st. p. č. 2770, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1356, vše v k. 
ú. Ostrov nad Ohří, za cenu 7.200.000,- Kč plus veškeré náklady spojené s převodem, 
v předloženém znění. Současně ZM schvaluje bezúplatné zřízení služebnosti umístění a 
provozování zařízení kabelové televize a přístupu do budovy za účelem provozování, údržby, 
oprav, modernizace a obnovy zařízení kabelové televize ve prospěch prodávajícího a služebnosti 
umístění a provozování zařízení městského kamerového systému, jeho napojení na samostatně 
jištěný měřený odběr ve stávajícím rozvaděči elektrické energie a přístupu do budovy za účelem 
provozování, údržby, oprav, modernizace a obnovy zařízení městského kamerového systému ve 
prospěch prodávajícího. 
Pokud nebude Smlouva kupní a smlouva o předkupním právu a smlouva o zřízení služebností 
podepsána všemi kupujícími nejpozději do 29. 2. 2016, bude dnem následujícím toto usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno. 
  

13. Nákup st. p. č. 1073/7 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří   
Usn. ZM č. 239/15  
ZM schvaluje v rámci využití předkupního práva převod pozemku st. p. č. 1073/7 o výměře  
25 m2, spolu se stavbou garáže na pozemku stojící v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku N. D., 
bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov a M. Š., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, do majetku 
Města Ostrov, za cenu sjednanou ve výši 47 500 Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí spolu 
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s náklady na sepsání kupní smlouvy a kolku návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí 
uhradí kupující, tj. Město Ostrov. 
 
 
14. Nákup st. p. č. 112 spolu se stavbou objektu č. p. 225 a st. p. č. 2080 v k. ú. Ostrov nad Ohří   
Usn. ZM č. 240/15  
ZM schvaluje nákup st. p. č. 112 o výměře 1 359  m2 spolu se stavbou objektu č. p. 225 v k. ú. 
Ostrov nad Ohří z majetku pana F. T., bytem xxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov za cenu sjednanou v 
celkové výši 10 500 000 Kč, a to se zálohovou platbou 500 000 Kč, hrazenou následně po 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí 
kupující, tj. Město Ostrov. 
 
Rozpočtové opatření č. 224/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na zálohu na koupi č. p. 
225 - Myslivna 
Usn. ZM č. 241/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 224/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 500 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
řádku nákupy nemovitostí a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 500 tis. 
Kč u odboru majetkové správy na nákup objektu č. p. 225 - Myslivna. 
 
 
15.Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 
- bez usnesení 

 

 
Bc. Pavel Čekan                                                                                       Mgr. Libor Bílek                     
starosta města                                                                                               místostarosta 


