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Město Ostrov 
Usnesení 

z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 
      konaného v mimořádném termínu v pondělí 25. listopadu 2013 od 15.00 hod. 

ve velkém sále Domu kultury Ostrov 
 
 
 
 
 
Program:     

1. Kontrola plnění usnesení ZM  
2. Smlouva s Karlovarským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
3. Smlouva s Karlovarským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace  
4. Ukončení členství v asociaci municipalit Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) 
5. Odpověď na petici „Dolní Žďár – dětské hřiště s plochou pro míčové hry“ 
6. Návrh na členství města Ostrov v obecně prospěšné společnosti První Krušnohorská  

o. p. s.  
7. Partnerství s OSTROV ZDRAVÍ o. p. s. v projektu výstavby centra psychiatrické a 

rehabilitační péče v Ostrově 
8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov 
9. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Ostrov, Skatepark – Plochy pro volnočasové 

aktivity 
10. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Ostrov, Revitalizace vnitrobloku Horská – U 

Nemocnice – Borecká – Hlavní 
11. Program meziobecní spolupráce 
12. Rozpočtová opatření 
13. Nákup p. p. č. 1390/3 v k. ú. Manětín 
14. Prodej VTL a STL plynovodních rozvodů, regulační stanice plynu na PZO a části p. p. č. 

2058/1 oddělené jako p. p. č. 2058/17 a st. p. č. 3219 v k. ú. Ostrov nad Ohří    
15. Nákup p. p. č. 1498/23 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
16. Prodej p. p. č. 2058/19, 2058/20 a 2631/20 v k. ú. Ostrov nad Ohří za účelem realizace 

výrobního závodu na PZO I 
17. Dodatek Plánovací smlouvy na zajištění dodávky elektrické energie na PZ Ostrov 
18. Soudní spor G-MAR PLUS, s. r. o. – Město Ostrov 
19. Nákup stavby č. p. 617 včetně st. p. č. 739 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
20. Prodej budovy č. p. 1204 včetně st. p. č. 1075, p. p. č. 224/97 a p. p. č. 224/98, vše v k. ú. 

Ostrov nad Ohří. 
21. Prodej části p. p. č. 2936 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
22. Prodej části p. p. č. 2948 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
23. Prodej p. p. č. 1396/9 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
24. Prodej části p. p. č. 1396/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
25. Prodej části p. p. č. 393/1 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 
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26. Prodej části p. p. č. 224/340 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
27. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu  

 
 
 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. ZM č.  131/13   
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2010 
pod č. 132/10 až 134/10 a dále z roku 2013 pod č. 50/13, 77/13, 87/13, 89/13, 90/13 až 119/13  
a 126/13. 
 
 
2. Smlouva s Karlovarským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace  
Usn. ZM č.  132/13   
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Ostrov ve výši 21.000,- Kč na rok 2013.  
 
 
3. Smlouva s Karlovarským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace  
Usn. ZM č.  133/13   
ZM schvaluje Smlouvu s Karlovarským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 
291.567,- Kč na rok 2013 pro JSDH Ostrov.  
 
 
4. Ukončení členství v asociaci municipalit Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) 
Usn. ZM č.  134/13   
ZM schvaluje ukončení členství v asociaci municipalit Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM 
ČR).  
 
 
5. Odpověď na petici „Dolní Žďár – dětské hřiště s plochou pro míčové hry“ 
Usn. ZM č.  135/13   
ZM schvaluje odpověď na petici „Dolní Žďár – dětské hřiště s plochou pro míčové hry“.  
 
 
6. Účastenství města Ostrov v obecně prospěšné společnosti První Krušnohorská o. p. s. na 
základě založení této nové obecně prospěšné společnosti  s následným sloučením této nové 
společnosti s existující obecně prospěšnou společností Krušnohorská o. p. s.  
Usn. ZM č.  136/13   
ZM schvaluje založení společnosti První Krušnohorská o. p. s., se sídlem Boží Dar č. p. 223, 
PSČ 362 62 (uzavření zakládací smlouvy) a jako svého zástupce do dozorčí rady společnosti 
navrhuje Město Ostrov – Ing. Vladimíra Palivce, bytem Odborů 570, Ostrov, PSČ 363 01. 

 
Usn. ZM č.  137/13   
ZM schvaluje zakládací smlouvu společnosti První Krušnohorská o. p. s. v připojeném znění  
a bere na vědomí možnou změnu v počtu zakladatelů před zápisem společnosti do rejstříku 
obecně prospěšných společností s tím, že vstup do společnosti je závislý na jeho předchozím 
odsouhlasení jednotlivými zakladateli.  
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Usn. ZM č.  138/13   
ZM pověřuje starostu Bc. Pavla Čekana udělením plné moci Mgr. Petře Soukupové, advokátce 
spolupracující s Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s. r. o., IČ 26739291, se sídlem v 
Praze, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
181837, pobočka Karlovy Vary, Na Vyhlídce 53, PSČ 360 21 k podání návrhu na zápis První 
Krušnohorská o. p. s. do rejstříku obecně prospěšných společností a k zastupování obce jako 
zakladatele při všech úkonech v řízení o zápisu této společnosti do rejstříku obecně prospěšných 
společností a v případě potřeby k úpravě obsahu příloh k předmětnému návrhu na základě 
případné výzvy soudu v rozsahu nezbytném pro zápis společnosti do rejstříku obecně 
prospěšných společností.  
 
 
7. Partnerství s OSTROV ZDRAVÍ o.p.s. v projektu Lůžkové pracoviště psychiatrického 
výzkumu a rehabilitace v Ostrově 
Usn. ZM č.  139/13   
ZM schvaluje Dohodu o partnerství s OSTROV ZDRAVÍ, o. p. s. v  projektu Lůžkové pracoviště 
psychiatrického výzkumu a rehabilitace.  
 
 
8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov 
Usn. ZM č.  140/13   
ZM schvaluje projekt Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov ve smyslu předloženého návrhu. 
 
 
Usn. ZM č.  141/13   
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II 
Severozápad, Výzva č. 44, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, Oblast podpory 1.2 – 
Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, na projekt Revitalizace lokality 
„Kopec“ Ostrov “, s celkovou výší nákladů 23.082 tis. Kč 

 
Usn. ZM č.  142/13   
ZM schvaluje zajištění financování projektu Revitalizace lokality „Kopec“ Ostrov a to 
předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů, což podle rozpočtu činí 23.082 tis. 
Kč, následné spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu, 
což podle rozpočtu činí 3 462.300 Kč a financování všech případných nezpůsobilých výdajů 
projektu, nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 
 
Usn. ZM č.  143/13   
ZM pověřuje starostu města podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých dalších 
dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severozápad – Výzva č. 44, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, Oblast podpory 
1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, na projekt Revitalizace lokality 
„Kopec“ Ostrov 
 
Usn. ZM č.  144/13   
ZM schvaluje odstoupení od projektu Revitalizace lokality Kopec Ostrov podaného v rámci 
Operačního programu životní prostředí v prioritní ose 6 – Oblast podpory 6.5 - Podpora 
regenerace urbanizované krajiny z důvodu podávání tohoto projektu do Regionálního operačního 
programu NUTS II Severozápad  
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9. Projekt „Ostrov, Skatepark – Plochy pro volnočasové aktivity“- schválení podání žádosti o 
dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 
Usn. ZM č.  145/13   
ZM schvaluje projekt „Ostrov, Skatepark – Plochy pro volnočasové aktivity“ ve smyslu 
předloženého návrhu. 
 
Usn. ZM č.  146/13   
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severozápad, Výzva č. 44, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, Oblast podpory 1.2 – 
Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, na projekt „Ostrov, Skatepark – 
Plochy pro volnočasové aktivity“, s celkovou výší nákladů 5 841 000,-- Kč. 
 
Usn. ZM č.  147/13   
ZM schvaluje zajištění financování projektu „Ostrov, Skatepark – Plochy pro volnočasové 
aktivity“, a to předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů, což podle rozpočtu 
činí 5 841 000,-- Kč, následné spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových způsobilých 
výdajů projektu, což podle rozpočtu činí 876 150,-- Kč a financování všech případných 
nezpůsobilých výdajů projektu, nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 
 
Usn. ZM č.  148/13   
ZM pověřuje starostu města podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých dalších 
dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severozápad – Výzva č. 44, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, Oblast podpory 
1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, na projekt „Ostrov, Skatepark – 
Plochy pro volnočasové aktivity“.  
 
 
10. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Ostrov, Revitalizace vnitrobloku Horská – U 
Nemocnice – Borecká – Hlavní“ 

Usn. ZM č.  149/13   
ZM schvaluje projekt „Ostrov, Revitalizace vnitrobloku Horská – U Nemocnice – Borecká – 
Hlavní“ ve smyslu předloženého návrhu. 
 
Usn. ZM č.  150/13   
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severozápad, Výzva č. 44, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, Oblast podpory 1.2 – 
Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, na projekt „Ostrov, Revitalizace 
vnitrobloku Horská – U Nemocnice – Borecká – Hlavní“, s celkovou výší nákladů  
9,970 mil. Kč. 
 
Usn. ZM č.  151/13   
ZM schvaluje zajištění financování projektu „Ostrov, Revitalizace vnitrobloku Horská –  
U Nemocnice – Borecká – Hlavní“, a to předfinancování projektu ve výši 100 % celkových 
nákladů, což podle rozpočtu činí 9,970 mil. Kč, následné spolufinancování projektu ve výši 15 % 
celkových způsobilých výdajů projektu, což podle rozpočtu činí 1,484 mil. Kč  
a financování všech nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 81 tis. Kč a případných 
nezpůsobilých výdajů projektu, nezbytných pro jeho řádnou realizaci. 
 
Usn. ZM č.  152/13   
ZM pověřuje starostu města podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých dalších 
dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severozápad – Výzva č. 44, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, Oblast podpory 
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1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, na projekt „Ostrov, Revitalizace 
vnitrobloku Horská – U Nemocnice – Borecká – Hlavní“.   
 

11. Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností 

Usn. ZM č.  153/13   
ZM souhlasí se zapojením Města Ostrov do projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní 
spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. ZM ukládá radě 
města předkládat na každém zasedání ZM podrobnou zprávu o činnosti realizačního týmu. 
 
 
12. Rozpočtová opatření 
12a. Rozpočtové opatření č. 120/2013 – MP – zařazení přijatého neinvestičního daru na nákup 
brašny a ambuvaků 
Usn. ZM č.  154/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 120/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 3.500,00 Kč z přijatého daru od 
Ostrovské teplárenské, a.s. Ostrov pro městskou policii a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro 
rok 2013 o 3.500,00 Kč na nákup brašny a ambuvaků pro městskou policii. 
 
12b. Rozpočtové opatření č. 122/2013 – OI – přesun finančních prostředků na výkon technického 
dozoru na stavbu autobusových zastávek MHD Ostrov   
Usn. ZM č.  155/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 122/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru investic o 14 tis. Kč u dotačního 
projektu cyklostezka Ostrov – Jáchymov – zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti 
centrálního Krušnohoří 2. etapa a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru 
investic o 14 tis. Kč na výkon technického dozoru na stavbu autobusových zastávek MHD. 
 
12c. Rozpočtové opatření č. 129/2013 – OI – přesun finančních prostředků na výstavbu chodníku 
okolo bývalého Alberta 
Usn. ZM č.  156/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 129/2013: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru investic o 250 tis. Kč na skatepark  
a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru investic o 250 tis. Kč na výstavbu 
chodníku okolo bývalého Alberta. 
 
12d. Rozpočtové opatření č. 130/2013 – MP – zařazení finančních prostředků z uznané 
reklamace mobilního telefonu a zvýšení výdajů na nákup drobného dlouhodobého majetku 
Usn. ZM č.  157/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 130/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 u městské policie ve výši 2.490,00 Kč z uznané 
reklamace mobilního telefonu a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u městské policie 
o 2.490,00 Kč na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku. 
 
12e. Rozpočtové opatření č. 131/2013 – MP – zařazení finančních prostředků z prodeje 
automobilu a přesun finančních prostředků na nákup jednoho automobilu pro potřeby MP 
Usn. ZM č.  158/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 131/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 u městské policie ve výši 50 tis. Kč z prodeje 
automobilu, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u městské policie o 260 tis. Kč na 
nákup jednoho automobilu, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u městské policie  
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o 45 tis. Kč na školení a vzdělávání, snížení výdajů o 15 tis. Kč na cestovné, snížení výdajů o 
100 tis. Kč na nákup kamery na světelnou křižovatku a snížení výdajů o 50 tis. Kč na pohonné 
hmoty a maziva. 
 
12f. Rozpočtové opatření č. 133/2013 – OI – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 
zámku a na dokončení dotačních projektů z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 
Usn. ZM č.  159/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 133/2013: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru investic o 4 900 tis. Kč na investiční akci 
doprava v klidu – Borecká ulice, 
- snížení výdajů o 1 400 tis. Kč na revitalizaci vnitrobloku v Horské ulici, 
- snížení výdajů o 140 tis. Kč na zateplení a výměna výplní otvorů – atrium v ZŠ Masarykova,  
- snížení výdajů o 400 tis. Kč na obnovu kulturních památek v MPZ, 
- snížení výdajů o 1 080 tis. Kč na vybudování jídelny a chatky v Manětíně,  
- snížení výdajů o 2 400 tis. Kč na skatepark, 
- snížení výdajů o 80 tis. Kč na cyklostezku Ostrov – Jáchymov, 
- snížení výdajů o 1 800 tis. Kč na pohledovou zeď, Od zámku k zámku – Schwarzenberg  
a  Ostrov na Stříbrné stezce, 
zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 o odboru investic o 1 800 tis. Kč na projekt zámek 
– Stříbrná stezka – Silberstrasse, I. investiční etapa, 
- zvýšení výdajů o 1 400 tis. Kč na projekt zámek – Dvorana, přeshraniční spolupráce Ostrov – 
Oberwiesenthal – 4. etapa 
a zvýšení výdajů o 9 000 tis. Kč na přebudování zámku na MěÚ – 2. a 3. etapa.  
 
12g. Rozpočtové opatření č. 132/2013 – OKSVS – nařízený odvod MDDM do rozpočtu 
zřizovatele na vybudování jídelny a chatky v letním táboře Manětín 
Usn. ZM č.  160/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 132/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy ve 
výši 800.000,00 Kč z nařízeného odvodu z investičního fondu Městského domu dětí a mládeže 
Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013  
u odboru  investic o 800.000,00 Kč na MDDM – Manětín – 2. etapa – 3. část – vybudování 
jídelny a chatky typu 1. 
 
12h. Rozpočtové opatření č. 142/2013 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny  
Usn. ZM č.  161/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 142/2013: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 1.024,00 Kč u odboru majetkové 
správy z přijatého pojistného plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru 
majetkové správy o 1024,00 Kč na opravy nebytových prostor. 
 
 
12i. Rozpočtové opatření č. 143/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na bezbariérový 
vstup do nebytového prostoru Prima a E-Podlahy v č. p. 706 Brigádnická ulice 
Usn. ZM č.  162/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 143/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 318 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
opravy a údržbu nebytových prostor a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2013  
u odboru majetkové správy ve výši 318 tis. Kč na zhotovení bezbariérového vstupu do 
nebytového prostoru Prima a E-Podlahy v č. p. 706 Brigádnická ulice. 
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12j. Rozpočtové opatření č. 145/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na úhradu soudních 
poplatků KS v Plzni v právní věci G-MAR PLUS 
Usn. ZM č.  163/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 145/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové správy o 186.879,20 Kč  na 
nákup pozemků a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru finančního  
o 186.879,20 Kč na úhradu soudních poplatků Krajskému soudu v Plzni v právní věci G-MAR 
PLUS. 
 
12k. Rozpočtové opatření č. 148/2013 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
opravu poškozených stavebních součástí v nebytovém prostoru Masarykova 1199 
Usn. ZM č.  164/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 148/2013: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 240.964,00 Kč u odboru majetkové 
správy z přijatého pojistného plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru 
majetkové správy o 240.964,00 Kč na opravy nebytových prostor. 
 
12l. Rozpočtové opatření č. 157/2013 – OMS – snížení příjmů za pronájem TKR a sítě 
širokopásmového internetu a zvýšení příjmů u prodeje ostatních nemovitostí 
Usn. ZM č.  165/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 157/2013: 
Snižují se příjmy  v  rozpočtu města pro  rok 2013  u  odboru majetkové správy o 1.175 tis. Kč za 
pronájem TKR a sítě širokopásmového internetu  a zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 
2013 u odboru majetkové správy o 1.175 tis. Kč u prodeje ostatních nemovitostí.  
 
12m. Rozpočtové opatření č. 158/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na havarijní 
opravy a na zpracování projektové dokumentace 
Usn. ZM č.  166/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 158/2013: 
Snižují se výdaje v  rozpočtu města pro  rok 2013  u  odboru majetkové správy o 550 tis. Kč na 
řádku opravy sociálního zařízení v areálu Marius Pedersen, zvyšují se výdaje  v rozpočtu města 
pro rok 2013 u odboru majetkové správy o 335 tis. Kč na opravy a údržbu nebytových domů, 
zvyšují se výdaje o 100 tis. Kč na opravu a údržbu mobiliáře, zařazují se výdaje ve výši 49 tis. 
Kč na odvětrání půdního prostoru č. p. 616 a zvyšují se výdaje o 66 tis. Kč na projektovou 
dokumentaci v nebytových prostorech.  
 
12n. Rozpočtové opatření č. 159/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na aktualizaci 
projektu Revitalizace lokality „Kopec“ 
Usn. ZM č.  167/13   
Snižují se výdaje v  rozpočtu  města pro  rok 2013  u  odboru rozvoje a územního plánování  
o 100 tis. Kč na řádku projekty revitalizace zámeckého areálu a využití zámeckých budov, 
snižují se výdaje o 116 tis. Kč na řádku regenerace městského prostoru a zvyšují se výdaje  v 
rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové správy o 216 tis. Kč na aktualizaci projektu 
Revitalizace lokality „Kopec“. 
 
12o. Rozpočtové opatření č. 164/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na projektovou 
dokumentaci k rekonstrukci topné soustavy v ZŠ Májová 
Usn. ZM č.  168/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 164/2013: 
Snižují se výdaje v  rozpočtu  města pro  rok 2013  u  odboru majetkové správy o 80 tis. Kč na 
zateplení střechy MŠ Halasova a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2013 u odboru 
majetkové správy ve výši 80 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 
topné soustavy v ZŠ Májová. 
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12p. Rozpočtové opatření č. 165/2013 – OKSVS – přesun finančních prostředků na obnovu části 
vybavení ve vývařovně v kuchyni ZŠ Masarykova 
Usn. ZM č.  169/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 165/2013: 
Zařazují se příjmy do  rozpočtu  města pro  rok 2013  u  odboru majetkové správy ve výši 
181.500 Kč za pronájem technologie a vybavení SCOLAREST, zvyšují se příjmy u odboru 
kanceláře starosty a vnitřní správy o 3.500,00 Kč za odebrané jídla externími strávníky od 
SCOLARESTU a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kanceláře starosty 
a vnitřní správy ve výši 185.000,00 Kč na nákup robota a nerezových vík na transportní 
gastronádoby do vývařovny v kuchyni v ZŠ Masarykova. 
 
 
13. Nákup p. p. č. 1390/3 v k. ú. Manětín 
Usn. ZM č.  170/13   
ZM schvaluje nákup p. p. č. 1390/3 o výměře 1 058 m2 v k. ú. Manětín od České republiky, 
s právem hospodaření, které má Úřad pro zastupování státu, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha 2, za dohodnutou kupní cenu ve výši 89 900,- Kč. Náklady spojené s převodem bude hradit 
prodávající strana. 
 
 
14. Prodej VTL a STL plynovodních rozvodů, regulační stanice plynu na PZO a části p. p. č. 
2058/1 oddělené jako p. p. č. 2058/17 a st. p. č. 3219 v k.ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. ZM č.  171/13   
ZM schvaluje prodej objektu typové dvouřadové jednostupňové regulační stanice VTL 
RS503/2/1-440 včetně technologie a příslušenství umístěné na části p. p. č. 2058/1 a pozemky 
st. p. č. 3219 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 a p. č. 2058/17 – ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 97 m2, oddělené dle GP č. 1656-5/2013, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, za 
sjednanou cenu v celkové výši 782 884,- Kč, společnosti RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940,  
401 17 Ústí nad Labem.   
 
Usn. ZM č.  172/13   
ZM schvaluje prodej plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství, které bylo 
realizováno v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro PZO“ a je ve vlastnictví Města 
Ostrov a to plynovod VTL v délce 14 m a plynovod STL o celkové délce 750,5 m za 
navrhovanou kupní cenu včetně DPH v celkové výši 2 794 030,36 Kč, společnosti RWE GasNet, 
s.  r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem.  
 
 
15. Nákup p. p. č. 1498/23 v k. ú. Ostrov nad Ohří     
Usn. ZM č.  173/13   
ZM schvaluje nákup p. p. č. 1498/23 o výměře 5 m2, oddělené z původní p. p. č. 1498/16  
v k. ú. Ostrov nad Ohří, od společnosti České dráhy, a. s. se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222,  
110 15 Praha 1, za kupní cenu ve výši 5 000,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem 
nemovitosti uhradí prodávající strana. 
 
 
16. Prodej p. p. č. 2058/19, 2058/20 a 2631/20 v k. ú. Ostrov nad Ohří za účelem realizace 
výrobního závodu na PZO I 
Usn. ZM č.  174/13   
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2058/15, oddělené GP jako p. p. č. 2058/19, části p. p. č. 
2058/16 oddělené GP jako p. p. č. 2058/20 a p. p. č. 2631/20 o celkové výměře 26 148 m2 na 
PZO I, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, společnosti KE Ostrov – Elektrik s. r. o., se sídlem 
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Hroznětínská 1344, 363 01 Ostrov, IČ: 252 05 145, za cenu obvyklou ze znaleckého posudku 
50,- Kč/m2 plus veškeré náklady spojené s převodem, včetně daně z převodu nemovitostí. 
Kupující uhradí také odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.  
 
 
17. Dodatek Plánovací smlouvy na zajištění dodávky elektrické energie na PZ Ostrov 
Usn. ZM č.  175/13   
ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Plánovací smlouvy reg. č. 150-12-04-25, na základě které 
bude za vzájemné spolupráce mezi Městem Ostrov a společností MAHLE Behr Mnichovo 
Hradiště s. r. o., se sídlem Mnichovo Hradiště, ul. Víta Nejedlého, PSČ 295 01 zajištěno 
dostatečné pokrytí příkonu elektrické energie vysokého napětí po trase „Rozvodna Kfely - 
hranice pozemku v lokalitě Průmyslová zóna Ostrov“ na Průmyslovou zónu Ostrov. 
 
18. Soudní spor G-MAR PLUS, s. r. o. – Město Ostrov  
Usn. ZM č.  176/13   
ZM neschvaluje pokračování soudního sporu mezi společností G-MAR PLUS, s. r. o. a Městem 
Ostrov a to podáním dovolání k Nejvyššímu soudu ČR proti rozsudku Okresního soudu  
v Karlových Varech ze dne 28. 3. 2013 v řízení vedeném pod spisovou značkou 13 C 219/2012 
ve věci žalobce G-MAR PLUS, s.r.o. proti Městu Ostrov o zaplacení částky 1 571 225,- Kč. 
 
 
19. Nákup stavby č.p. 617 včetně st.p.č. 739 v k.ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. ZM č.  177/13   
ZM schvaluje nákup stavby č. p. 617 včetně st. p. č. 739 v k. ú. Ostrov nad Ohří od pana Milana 
Žemličky, bytem U Koupaliště 1072, 363 01 Ostrov, za cenu 10.000.000,- Kč. 
 
 
20. Prodej budovy č. p. 1204 včetně st. p. č. 1075, p. p. č. 224/97 a p. p. č. 224/98, vše v k. ú. 
Ostrov nad Ohří 
Usn. ZM č.  178/13   
ZM schvaluje prodej budovy č. p. 1204 včetně st. p. č. 1075, p. p. č. 224/97 a p. p. č. 224/98, vše 
v k. ú. Ostrov nad Ohří, společnosti Elektro S – Štěpánek s. r. o., Lidická 1201, 363 01 Ostrov, za 
cenu 7 500 000,- Kč plus náklady spojené s prodejem. Prodej bude realizován na základě 
Smlouvy o smlouvě budoucí kupní až v roce 2014 po odstěhování úřadu do nových prostor. 
 
 
21. Prodej části p. p. č. 2936 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. ZM č.  179/13   
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 2936 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu 
Petru Vondráškovi, Dlouhá 71, 363 01 Ostrov, za cenu stanovenou znaleckým posudkem plus 
veškeré náklady spojené s prodejem. 
 
 
22. Prodej části p. p. č. 2948 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. ZM č.  180/13   
ZM ruší své usnesení č. 127/13. 
 
Usn. ZM č.  181/13   
ZM neschvaluje prodej dvou částí p. p. č. 2948 o celkové výměře 106 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, 
manželům Zdeňku a Libuši Trantovým, Hroznětínská 1247, 363 01 Ostrov, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem plus veškeré náklady spojené s prodejem.  
 
 



 10 

23. Prodej p. p. č. 1396/9 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. ZM č.  182/13   
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1396/9 o výměře 1 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, manželům Pavlu 
Cisarovi a Daně Císařové, Hroznětínská 1320, 363 01 Ostrov. 
 
Usn. ZM č.  183/13   
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1396/9 o výměře 1 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, manželům 
Františku a Věře Hlouškovým, Hroznětínská 1319, 363 01 Ostrov.  
 
 
24. Prodej části p. p. č. 1396/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. ZM č.  184/13   
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1396/1 o výměře 12 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, manželům 
Pavlu Cisarovi a Daně Císařové, Hroznětínská 1320, 363 01 Ostrov, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem plus veškeré náklady spojené s prodejem. 
 
 
25. Prodej části p. p. č. 393/1 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 
Usn. ZM č.  185/13   
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 393/1 o výměře 30 m2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, panu 
Liboru Švajcrovi, Dolní Žďár 20, 363 01 Ostrov, za cenu stanovenou znaleckým posudkem plus 
veškeré náklady spojené s prodejem.  
 
 
26. Prodej části p. p. č. 224/340 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. ZM č.  186/13   
ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 224/340 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu 
Lotharu Hemzáčkovi, Loukovec 71, 294 11 Loukovec.  
 
 
27.Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu  
Usn. ZM č.  187/13 
ZM žádá Karlovarský kraj, aby jako zřizovatel zachoval 2 primy a jeden ročník čtyřletého studia 
na gymnáziu v Ostrově.  Uzavření jakéhokoli ročníku považuje město Ostrov za vážný zásah do 
existence gymnázia a žádá, aby před konečným rozhodnutím byl konzultován s představiteli 
města. 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan                                                                                      Milan Matějka                      
starosta města                                                                                       místostarosta města 
 


