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 Město Ostrov 
Usnesení 

ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 
konaného v řádném termínu ve středu 17. června 2015 od 15:00 hod. 

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

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Volba neuvolněného místostarosty 
3. Rozpočtová opatření – OF 
4. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 

2015 
5. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2015  
6. Rezignace na členství v Kontrolním výboru a volba člena Kontrolního výboru  
7. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 637 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova – 

uložení ochranných HDPE trubek pro optický kabel    
8. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1902 v k. ú. Ostrov nad Ohří od p. F. L. 
9. Prodej p. p. č. 2048/7 o výměře 2.523 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří panu L. D.   
10. Bezúplatný převod p. p. č. 393 v k. ú. Vykmanov u Ostrova z majetku ČR – Vězeňské 

služby České republiky do vlastnictví Města Ostrov 
11. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 

 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. ZM č. 115/15  
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2010 
pod č. 196/10 až 200/10, z roku 2013 pod č. 149/13 až 152/15, z roku 2014 pod č. 88/14, 184/14, 
192/14 a z roku 2015 pod č. 16/15 až 22/15, 29/15 až 69/15, 77/15, 78/15, 80/15 až 85/15, 87/15, 
89/15, 91/15, 92/15, 102/15 a 112/15.  
 
 
2. Volba neuvolněného místostarosty 
Usn. ZM č. 116/15  
ZM v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů stanovilo, že ke dni 17. 6. 2015 bude zvolen neuvolněný místostarosta 
a tím se počet místostarostů zvýší na dva. 
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Usn. ZM č. 117/15  
ZM dle Volebního řádu pro volbu neuvolněného místostarosty zvolilo pětičlennou volební 
komisi ve složení: paní Pavlína Lišková, pan Zdeněk Mareš, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Marek 
Poledníček a MUDr. Petr Pavelka.  
 
Usn. ZM č. 118/15  
ZM rozhodlo, že volba neuvolněného místostarosty se bude konat volbou samostatnou a tajnou. 
 
Usn. ZM č. 119/15  
ZM rozhodlo, že nebude provedena opakovaná volba neuvolněného místostarosty.  
 
 
3. Rozpočtová opatření 
3a. Rozpočtové opatření č. 85/2015 – OKS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
odcizení kamerového systému VIVOTEK IP7142 před vchodem ZŠ Májová  
Usn. ZM č. 120/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 85/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 2.907 Kč u odboru kanceláře starosty 
z přijatého pojistného plnění a zvyšují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
kanceláře starosty o 2.907 Kč na příspěvek na provoz pro Základní školu Ostrov, Májová 997, 
okres Karlovy Vary. 
 
3b. Rozpočtové opatření č. 86/2015 – OI – přesun finančních prostředků na výstavbu zahradního 
altánu v exteriéru školního atria v ZŠ Masarykova 
Usn. ZM č. 121/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 86/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 6.500 Kč na přípravu 
projektů regenerace městského prostoru a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015  
u odboru investic o 6.500 Kč na výstavbu zahradního altánu v exteriéru školního atria v ZŠ 
Masarykova. 
 
3c. Rozpočtové opatření č. 94/2015 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
úmyslné poškození oplocení stacionáře U Nemocnice č. p. 1202, poškození střechy garáží 
Krušnohorská č. p. 792 a poškození střechy objektu ZUŠ Masarykova č. p. 717 
Usn. ZM č. 122/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 94/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 66.332 Kč u odboru majetkové správy 
z přijatého pojistného plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 66.332 Kč na opravy a údržbu nebytových prostor.   
 
3d. Rozpočtové opatření č. 95/2015 – OI – přesun finančních prostředků na novou mateřskou 
školu 
Usn. ZM č. 123/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 95/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 98 tis. Kč na řádku příprava 
projektů regenerace městského prostoru a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015  
u odboru investic ve výši 98 tis. Kč na novou mateřskou školu. 
 
3e. Rozpočtové opatření č. 99/2015 – OKS – zvýšení příjmů z nařízeného odvodu MŠ 
Krušnohorská a zařazení výdajů na realizace stavby altánu na zahradě MŠ Krušnohorská  
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Usn. ZM č. 124/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č.: 99/2015 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty ve výši 59.991 Kč 
z nařízeného odvodu z fondu investic Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy 
Vary a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy ve výši 
59.991 Kč na realizaci stavby altánu na zahradě Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres 
Karlovy Vary. 
 
3f. Rozpočtové opatření č. 113/2015 – OKS – zvýšení příjmů z nařízeného odvodu ZŠ JVM  
a zařazení výdajů na vydláždění části pozemku  
Usn. ZM č. 125/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č.: 113/2015 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kancelář starosty ve výši 149.113,50 
Kč z nařízeného odvodu z fondu investic Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské 
školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro 
rok 2015 u odboru majetkové správy ve výši 149.113,50 Kč na realizaci vydláždění části 
pozemku Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, 
okres Karlovy Vary. 
 
3g. Rozpočtové opatření č. 115/2015 – OKS – zařazení příjmů převodem z FRR  
a zařazení výdajů na rekonstrukci sociálního zařízení v budově ZUŠ Masarykova č. p. 715  
Usn. ZM č. 126/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 115/2015 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 450.000 Kč převodem z Fondu rezerv 
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy ve výši 
450.000 Kč na realizaci rekonstrukce sociálního zařízení v budově Masarykova č. 715 pro 
Základní uměleckou školu Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary. 
 
3h. Rozpočtové opatření č. 116/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na nákup myčky ve 
školní jídelně ZŠ Májová 
Usn. ZM č. 127/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 116/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 87 tis. Kč na 
opravy výdejny a vývařovny Scolarest a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015  
u odboru majetkové správy ve výši 87 tis. Kč na nákup myčky ve školní jídelně ZŠ Májová. 
 
3i. Rozpočtové opatření č. 119/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
rekonstrukci WC v ZŠ Masarykova 
Usn. ZM č. 128/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 119/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 2 mil. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje 
a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy ve výši 2 mil. 
Kč na rekonstrukci WC v ZŠ Masarykova. 
 
3j. Rozpočtové opatření č. 121/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 
lávky přes Bystřici ve Školní ulici v Ostrově 
Usn. ZM č. 129/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 121/2015: 
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Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 590 tis. Kč na 
opravy a údržbu vozovek ve městě a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 590 tis. Kč na rekonstrukci lávky přes Bystřici ve Školní ulici v Ostrově. 
 
3k. Rozpočtové opatření č. 123/2015 – OF – přesun a vrácení finančních prostředků  
z předfinancovaných projektů Zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem 
Ostrov a městem Kurort Oberwiesenthal, projektu Stříbrná stezka – Silberstrasse a Pohledová 
zeď na platy zaměstnanců  
Usn. ZM č. 130/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 123/2015: 
Zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 1.347.185,41 Kč u odboru kanceláře starosty 
na platy zaměstnanců a snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 1.347.185,41 Kč na 
ukončené projekty Zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov  
a městem Kurort Oberwiesenthal, projektu Stříbrná stezka – Silberstrasse a Pohledová zeď. 
 
3l. Rozpočtové opatření č. 124/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
vícenáklady dle předložených změnových listů u dotačního projektu revitalizace vnitrobloku  
13. etapa 
Usn. ZM č. 131/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 124/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 1.266 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy  
o 1.266 tis. Kč na vícenáklady dle předložených změnových listů u dotačního projektu 
revitalizace vnitrobloku 13. etapa. 
 
3m. Rozpočtové opatření č. 125/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na výstavbu 
sportovního a dětského hříště v Dolním Žďáru 
Usn. ZM č. 132/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 125/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 600 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy  
o 600 tis. Kč na výstavbu sportovního a dětského hříště v Dolním Žďáru. 
 
3n. Rozpočtové opatření č. 126/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na výstavbu 
workoutového parku 
Usn. ZM č. 133/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 126/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 400 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy ve výši 
400 tis. Kč na výstavbu workoutového parku. 
 
3o. Rozpočtové opatření č. 127/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na dotační 
projekt Domácí kompostéry z operačního programu životního prostředí 
Usn. ZM č. 134/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 127/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 1.282.600 Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy ve výši 
1.282.600 Kč na dotační projekt Domácí kompostéry z operačního programu životního prostředí. 
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3p. Rozpočtové opatření č. 128/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na 
rekonstrukci elektroinstalace v ZŠ J. V. Myslbeka 
Usn. ZM č. 135/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 128/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 1.300 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy ve výši 
1.300 tis. Kč na rekonstrukci elektroinstalace v ZŠ J. V. Myslbeka.  
 
3q. Rozpočtové opatření č. 129/2015 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na opravu 
elektroinstalace v ZŠ Májová 
Usn. ZM č. 136/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 129/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 1.000 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy ve výši 
1.000 tis. Kč na opravu elektroinstalace v ZŠ Májová.  
 
3r. Rozpočtové opatření č. 130/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci WC 
v základní umělecké škole 
Usn. ZM č. 137/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 130/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové správy o 250 tis. Kč na 
opravy a údržbu ZUŠ a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru majetkové 
správy ve výši 250 tis. Kč na rekonstrukci WC v základní umělecké škole. 
 
3s. Rozpočtové opatření č. 131/2015 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškození laviček a kolotoče  
Usn. ZM č. 138/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 131/2015: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 15.115 Kč u odboru majetkové správy 
z přijatého pojistného plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 15.115 Kč na opravu dětských hřišť a pískovišť ve městě.  
 
3t. Rozpočtové opatření č. 132/2015 – OI – přesun finančních prostředků na novou mateřskou 
školu 
Usn. ZM č. 139/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 132/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru investic o 27 tis. Kč na řádku příprava 
projektů regenerace městského prostoru a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015  
u odboru investic o 27 tis. Kč na novou mateřskou školu. 
 
3u. Rozpočtové opatření č. 133/2015 – ORÚP a OMS – přesun finančních prostředků na domácí 
kompostéry na žádost o dotaci a publicitu 
Usn. ZM č. 140/15  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 133/2015: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2015 o 6.050 Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje, snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního 
plánování o 30.250 Kč na nákupy ostatních služeb souvisejících s přípravou žádostí o dotace 
a přípravou rozvojových projektů, zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015  
u odboru majetkové správy ve výši 6.050 Kč na letáky u dotačního projektu na Domácí 
kompostéry a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního 
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plánování ve výši 30.250 Kč na žádost o dotaci u dotačního projektu na Domácí kompostéry 
z operačního programu životního prostředí. 
 
3v. Rozpočtové opatření č. 134/2015 – OKS – přesun finančních prostředků z FRR na odměny 
členů ZM 
Usn. ZM č. 141/15  
ZM vypouští podbod 3v. rozpočtového opatření č. 134/2015 z dnešního jednání ZM. 
 
 
4. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2015 
Usn. ZM č. 142/15  
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. L., nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 143/15  
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 P. L., nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 144/15  
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 M. B., nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 145/15  
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 A. T., nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx v předloženém znění. 
 
 
5. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2015 
Usn. ZM č. 146/15  
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na Provoz 
střediska Ostrov, Hlavní tř. č. p. 1365 na rok 2015 ve výši 90 tis. Kč s organizací TyfloCentrum 
Karlovy Vary, o. p. s., Mozartova 444/6, 360 20  Karlovy Vary, IČ: 25248863, zastoupenou 
panem Pavlem Rogaczewskim, v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 147/15  
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na provoz 
Linky důvěry na rok 2015 ve výši 65 tis. Kč s organizací Občanské sdružení Res vitae, 
Blahoslavova 18, 360 09 Karlovy Vary, IČ: 69968209, zastoupenou MUDr. Jiřím Bartošem,  
v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 148/15  
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na provoz 
NZDM Klub Ostrov – Zašívárna na rok 2015 ve výši 60 tis. Kč s organizací Občanské sdružení 
Světlo, Husova 1325, 432 01 Kadaň, IČ 65650701, zastoupenou Bc. Janem Hudákem,  
v předloženém znění. 
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Usn. ZM č. 149/15  
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na sociální 
službu Terénní program na rok 2015 ve výši 60 tis. Kč s organizací Občanské sdružení Světlo, 
Husova 1325, 432 01 Kadaň, IČ 65650701, zastoupenou Bc. Janem Hudákem, v předloženém 
znění. 
 
Usn. ZM č. 150/15  
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na zajištění 
činnosti Dobrovolnické služby Tereza, Ostrov na rok 2015 ve výši 131 tis. Kč s organizací 
Oblastní charita Ostrov, Lidická 1036, 363 01 Ostrov, IČ 49753185, zastoupenou Mgr. Tomášem 
Fexou, v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 151/15  
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na provoz 
Domova pokojného stáří a Denního stacionáře v Ostrově na rok 2015 ve výši 350 tis. Kč 
s organizací Oblastní charita Ostrov, Lidická 1036, 363 01 Ostrov, IČ 49753185, zastoupenou 
Mgr. Tomášem Fexou, v předloženém znění. 
 
Usn. ZM č. 152/15  
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na provoz 
Domova pokojného stáří bl. Hroznaty v Hroznětíně na rok 2015 ve výši 80 tis. Kč s organizací 
Oblastní charita Ostrov, Lidická 1036, 363 01 Ostrov, IČ 49753185, zastoupenou Mgr. Tomášem 
Fexou, v předloženém znění. 
 
 
6. Rezignace na členství v Kontrolním výboru a volba člena Kontrolního výboru 
Usn. ZM č. 153/15  
ZM  bere na vědomí rezignaci Mgr. Petra Šindeláře, LL.M. na členství v Kontrolním výboru.  
 
Usn. ZM č. 154/15  
ZM zvolilo volební komisi ve složení odpovídajícím návrhové komisi. 
 
Usn. ZM č. 155/15  
ZM rozhodlo o veřejné volbě člena výboru. 
 
Usn. ZM č. 156/15  
ZM zvolilo v souladu s ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů za člena Kontrolního výboru MUDr. Květoslavu Kobíkovou. 
 
 
7. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 637 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova – uložení 
ochranných HDPE trubek pro optický kabel    
Usn. ZM č. 157/15  
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy ochranné trubky pro optický kabel na p. p. č. 637 v k. ú. Horní Žďár  
u Ostrova, dle GP konečného zaměření stavby „Optické napojení objektu ČRa/RKS, 2. etapa“, 
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., se sídlem Bezručova 4219, 430 03 
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Chomutov. Náklady na zřízení věcného břemene – služebnosti, 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. 
 
 
8. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1902 v k. ú. Ostrov nad Ohří od p. F. L. 
Usn. ZM č. 158/15  
ZM schvaluje v rámci využití předkupního práva převod stavby garáže na st. p. č. 1.902  
o výměře 28 m2 v k. ú. Ostrov na Ohří z majetku p. F. L., bytem xxxxxxxxxxx, do majetku Města 
Ostrov, za cenu sjednanou ve výši 27.304 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. 
 
 
9. Prodej p. p. č. 2048/7 o výměře 2.523 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří panu L. D.   
Usn. ZM č. 159/15  
ZM schvaluje prodej p. p. č. 2048/7 o výměře 2.523 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří panu L. D., 
bytem xxxxxxxxxxx, za cenu sjednanou ve výši 126.150 Kč za podmínek stanovených kupní 
smlouvou v přiloženém znění. Daň z nabytí nemovitých věcí spolu s náklady na sepsání kupní 
smlouvy, vypracování znaleckého posudku a geometrického plánu, jakož i kolku návrhu na vklad 
práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. Kupující uhradí také příslušný poplatek za odnětí 
půdy ze zemědělského půdního fondu. 
 
 
10. Bezúplatný převod p. p. č. 393 v k. ú. Vykmanov u Ostrova z majetku ČR – Vězeňské služby 
České republiky do vlastnictví města Ostrov 
Usn. ZM č. 160/15  
ZM schvaluje bezúplatný převod p. p. č. 393 o výměře 6.903 m2, ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Vykmanov u Ostrova z majetku České republiky, s příslušností hospodařit s tímto 
majetkem, které má Vězeňská služba České republiky, se sídlem Praha 4, Soudní 1672/1a, PSČ 
140 67, a to dle Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitého majetku č. j. VS 29/055/001/2015-
50/LOG/547 v předloženém znění. Náklady spojené s převodem uhradí přejímající, tj. město 
Ostrov. 
 
 
11. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
   Bc. Pavel Čekan                                                                                       Ing. Josef Železný                     
     starosta města                                                                                            místostarosta 


