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Město Ostrov 
Usnesení 

ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

      konaného v řádném termínu ve středu 4. září 2013 od 15.00 hod. 

ve velkém sále Domu kultury Ostrov 
 

 

 

 

 

Program:     
1. Kontrola plnění usnesení ZM  
2. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za první pololetí roku 2013   
3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení 

technické mapy města 
4. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 3/2013 (OZV č. 3/2013), kterou se ruší 

obecně závazná vyhláška města Ostrov č. 4/2011 (OZV č. 4/2011), o místním poplatku ze 
vstupného 

5. Návrh na členství města Ostrov v Krušnohorské, o. p. s.  
6. Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
7. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
8. Rozpočtová opatření 
9. Prominutí poplatku z prodlení 
10. Koncepce rodinné politiky města Ostrov 2013 - 2017 
11. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt podpory standardizace orgánu sociálně 

právní ochrany ORP Ostrov 
12. Souhlas se zapojením do území Občanského sdružení Místní akční skupiny Krušné hory 

západ  
13. Nákup stavby č. p. 617 včetně st. p. č. 739 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
14. Prodej části p. p. č. 427/4 a části p. p. č. 427/1 v k. ú. Maroltov 
15. Prodej části p. p. č. 2948 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
16. Bezúplatný převod stavby komunikace na p. p. č. 38/3 včetně pozemku pod stavbou p. p. 
č. 38/3 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

17. Prodej p. p. č. 177 v k. ú. Vykmanov  u  Ostrova 
18. 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  
19. Návrh na řešení projektu „OBYTNÝ SOUBOR OSTROV“  
20. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu  
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1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. ZM č. 84/13   
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2010 
pod č. 217/10 a z roku  2013 pod č. 16/13,  56/13 až 73/13,  81/13 a 82/13. 
 
Usn. ZM č. 85/13   
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM – prodeje nemovitostí a vyřazuje ze sledování 
usnesení z roku 2012 pod č. 17/12 a 861/12 a z roku 2013 pod č. 78/13 až 80/13. 
 
2. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za I. pololetí roku 2013  
Usn. ZM č. 86/13   
ZM schvaluje zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za I. pololetí 2013 v plném rozsahu. 
 
3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické 
mapy města 
- bez usnesení 
 
4. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 3/2013 (OZV č. 3/2013), kterou se ruší 
obecně závazná vyhláška města Ostrov č. 4/2011 (OZV č. 4/2011), o místním poplatku ze 
vstupného 
Usn. ZM č. 87/13   
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 2/2013, kterou se ruší obecně závazná 
vyhláška města Ostrov č. 4/2011, o místním poplatku ze vstupného. 
 
5. Návrh na členství města Ostrov v Krušnohorské, o. p. s.  
Usn. ZM č. 88/13   
ZM schvaluje členství města Ostrov v Krušnohorské, o. p. s. 
 
6. Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace  
Usn. ZM č. 89/13   
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Ostrov ve výši 144.969,- Kč na rok 2013.  
 
7. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
Usn. ZM č. 90/13   
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na nákup ruční 
radiostanice Motorola P 165 pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Ostrov ve výši 20.000,- Kč 
na rok 2013.  
 
8. Rozpočtová opatření 
8a. Rozpočtové opatření č. 62/2013 – ODS – přesun prostředků na nákup plechové garáže pro 
dětské dopravní hřiště 
Usn. ZM č. 91/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 62/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 13 tis. Kč u odboru dopravně správního na 
řádku příspěvek BESIP a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 13 tis. Kč  
u odboru dopravně správního na nákup plechové garáže pro dětské dopravní hřiště. 
 
8b. Rozpočtové opatření č. 64/2013 – OSVZ – příspěvek Náhradním rodinám, o. p. s. na provoz 
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi  
Usn. ZM č. 92/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 64/2013: 
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Zvyšují se příjmy v rozpočtu města na rok 2013 o 20 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje 
a zařazují se výdaje do rozpočtu města na rok 2013 u odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve 
výši 20 tis. Kč na poskytnutí příspěvku Náhradním rodinám, o. p. s., Karlovy Vary na provoz 
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. 
 
8c. Rozpočtové opatření č. 65/2013 – OSVZ – příspěvek pro o.p.s. Pomoc v nouzi na projekt 
Sociální služby pro občany města Ostrov  
Usn. ZM č. 93/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 65/2013: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města na rok 2013 o 20 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje 
a zařazují se výdaje do rozpočtu města na rok 2013 u odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve 
výši 20 tis. Kč na poskytnutí příspěvku Pomoc v nouzi, o. p. s., Sokolov na projekt „Sociální 
služby pro občany města Ostrov“. 
 
8d. Rozpočtové opatření č. 70/2013 – OMS – přesun prostředků na projektovou dokumentaci na 
komunitní kompostárnu 
Usn. ZM č. 94/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 70/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 130 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
řádku zámecký park a klášter – údržba cest a dosadby zeleně a zařazují se výdaje do rozpočtu 
města pro rok 2013 ve výši 130 tis. Kč u odboru majetkové správy na projektovou dokumentaci 
na komunitní kompostárnu. 
 
8e. Rozpočtové opatření č. 76/2013 – OI – zařazení finančních prostředků na zateplení a výměnu 
výplní otvorů – atrium v ZŠ Masarykova z fondu budoucnosti 
Usn. ZM č. 95/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 76/2013: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2013 o 1.500 tis. Kč převodem z fondu budoucnosti  
a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 1.500 tis. Kč u odboru investic na 
zateplení a výměnu výplní otvorů – atrium v ZŠ Masarykova. 
 
8f. Rozpočtové opatření č. 77/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci  
a modernizaci kuchyně a sociálních prostor v MŠ Krušnohorská 
Usn. ZM č. 96/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 77/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové správy o 500 tis. Kč  na 
rekonstrukci půdních vestaveb čp. 767-768 a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u 
odboru majetkové správy o 500 tis. Kč na rekonstrukci a modernizaci kuchyně a sociálních 
prostor v MŠ Krušnohorská. 
 
8g. Rozpočtové opatření č. 82/2013 – OKSVS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny a. s. 
za poškození stavebních součástí na MŠ Krušnohorská 
Usn. ZM č. 97/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 82/2013: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 42.147,00 Kč u odboru kanceláře 
starosty a vnitřní správy z přijatého pojistného plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro 
rok 2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 42.147,00 Kč na příspěvek na provoz pro 
MŠ Krušnohorskou. 
 
8h. Rozpočtové opatření č. 83/2013 – OKSVS – navýšení právních služeb z přijatých náhrad za 
soudní spor 
Usn. ZM č. 98/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 83/2013: 
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Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 200 tis. Kč u odboru kanceláře 
starosty a vnitřní správy z přijatých náhrad za soudní spor – Ziegler Hasičská Technika, s.r.o.  
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy  
o 200 tis. Kč na právní služby. 
 
8i. Rozpočtové opatření č. 68/2013 – OKSVS – modernizace technologie na úpravu vody 
v bazénu ZŠ Masarykova   
Usn. ZM č. 99/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 68/2013: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 70 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje, zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kanceláře starosty  
a vnitřní správy ve výši 170 tis. Kč z nařízeného odvodu z investičního fondu Základní školy 
Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary, snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 
u odboru majetkové správy o 90 tis. Kč na opravu a údržbu bazénu v ZŠ Masarykova, snižují se 
výdaje o 10 tis. Kč na opravu a údržbu v ZŠ Masarykova a zařazují se výdaje na modernizaci 
technologie na úpravu vody v bazénu ZŠ Masarykova ve výši 340 tis. Kč. 
 
8j. Rozpočtové opatření č. 93/2013 – OI – zařazení finančních prostředků na investiční akce 
Usn. ZM č. 100/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 93a/2013: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2013 o 1.000 tis. Kč převodem z fondu budoucnosti  
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 1.000 tis. Kč u odboru investic na skatepark. 
 
Usn. ZM č. 101/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 93b/2013: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2013 o 5.000 tis. Kč převodem z fondu budoucnosti  
a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 5.000 tis. Kč u odboru investic na 
rekonstrukci Borecké ulice. 
 
Usn. ZM č. 102/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 93c/2013: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2013 o 1.500 tis. Kč převodem z fondu budoucnosti  
a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 1.500 tis. Kč u odboru investic na 
revitalizaci vnitrobloku v Horské ulici. 
 
Usn. ZM č. 103/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 93d/2013: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2013 o 310 tis. Kč převodem z fondu budoucnosti  
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 310 tis. Kč u odboru investic na obnovu 
kulturních památek v městské památkové zóně. 
 
Usn. ZM č. 104/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 93e/2013: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2013 o 3.500 tis. Kč převodem z fondu budoucnosti  
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 3.500 tis. Kč u odboru investic na 
vybudování kuchyně a jídelny v letním táboře Manětín. 
 
Usn. ZM č. 105/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 93f/2013: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2013 o 1.100 tis. Kč převodem z fondu budoucnosti  
a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 1.100 tis. Kč u odboru investic na 
rekonstrukci objektu č. p. 1036 Lidická ulice – společenské centrum pro seniory. 
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Usn. ZM č. 106/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 93g/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 100.530,00 Kč na přebudování zámku na 
městský úřad a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 100.530,00 Kč  
u odboru investic na ostatní osobní výdaje – zajištění přípravy expozice a výkon kurátora výstavy 
Ostrovsko a hornictví v Lauenburském zámku. 
 
8k. Rozpočtové opatření č. 97-98/2013 – OI – zařazení finančních prostředků na přestavbu 
kotelny v č. p. 1202 a přesun prostředků na studie 
Usn. ZM č. 107/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 97/2013: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 400 tis. Kč převodem z Fondu rezerv 
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 400 tis. Kč u odboru investic na 
rekonstrukci objektu č. p. 1202 na přestavbu kotelny. 
 
Usn. ZM č. 108/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 98/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 100 tis. Kč u odboru investic na výstavbu 
cyklostezky Ostrov - Jáchymov a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 100 tis. Kč  
u odboru investic na geologický průzkum v Lidické ulici a na další studie a návrhy změn. 
 
8l. Rozpočtové opatření č. 100/2013 – OKSVS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny a. s. 
Usn. ZM č. 109/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 100/2013: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 1.076,00 Kč u odboru kanceláře 
starosty a vnitřní správy z přijatého pojistného plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města  pro 
rok 2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 1.076,00 Kč na příspěvek na provoz pro 
ZŠ Májová. 
 
8m. Rozpočtové opatření č. 101/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na opravu zdi 
v zámeckém parku 
Usn. ZM č. 110/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 101/2013: 
Zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 100 tis. Kč u odboru majetkové 
správy na opravu zdi v zámeckém parku a snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u 
odboru majetkové správy o 100 tis. Kč na rekonstrukci mostu u mlýna v obci Kfely. 
 
8n. Rozpočtové opatření č. 103-107/2013 – OMS – přesun finančních prostředků dotačních 
projektů na zateplení, na rekonstrukci terasy v MŠ Palackého, na opravy v ZŠ Májová, na 
rekonstrukci staré radnice a opravu hřbitova 
Usn. ZM č. 111/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 103/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 1.934 tis. Kč u odboru majetkové správy  
u dotačního projektu zateplení, realizace úspor energie v ZŠ Májová a zvyšují se výdaje  
v rozpočtu města pro rok 2013 o 1.934 tis. Kč u odboru majetkové správy u dotačního projektu 
zateplení, realizace úspor energie v MŠ Palackého.  
 
Usn. ZM č. 112/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 104/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 900 tis. Kč u odboru majetkové správy  
u dotačního projektu zateplení, realizace úspor energie v ZŠ Májová a zvyšují se výdaje  
v rozpočtu města pro rok 2013 o 900 tis. Kč u odboru majetkové správy na rekonstrukci terasy 
v MŠ Palackého.  
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Usn. ZM č. 113/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 105/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 250 tis. Kč u odboru majetkové správy  
u dotačního projektu zateplení, realizace úspor energie v ZŠ Májová a zvyšují se výdaje  
v rozpočtu města pro rok 2013 o 250 tis. Kč u odboru majetkové správy na malování a další 
opravy a údržbu v ZŠ Májová.  
 
Usn. ZM č. 114/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 106/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 301 tis. Kč u odboru majetkové správy  
u dotačního projektu zateplení, realizace úspor energie v ZŠ Májová a zvyšují se výdaje  
v rozpočtu města pro rok 2013 o 301 tis. Kč u odboru majetkové správy na rozvody topení  
a nová okna na staré radnici.  
 
Usn. ZM č. 115/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 107/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 200 tis. Kč u odboru majetkové správy  
u dotačního projektu zateplení, realizace úspor energie v ZŠ Májová a zvyšují se výdaje  
v rozpočtu města pro rok 2013 o 200 tis. Kč u odboru majetkové správy na opravu zdi na 
hřbitově.  
 
8o. Rozpočtové opatření č. 110-111/2013 – OMS – přesun finančních prostředků z dotačního 
projektu na zateplení MŠ Halasova na výměnu oken a zateplení střechy v MŠ Halasova a na 
rozšíření příjezdu k č. p. 634-636 v Lipové ulici 
Usn. ZM č. 116/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 110/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 2.500 tis. Kč u odboru majetkové správy  
u dotačního projektu zateplení, realizace úspor energie v MŠ Halasova a zařazují se výdaje do 
rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 2.500 tis. Kč u odboru majetkové správy na výměnu oken  
a zateplení střechy v MŠ Halasova.  
 
Usn. ZM č. 117/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 111/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 407 tis. Kč u odboru majetkové správy  
u dotačního projektu zateplení, realizace úspor energie v MŠ Halasova a zařazují se výdaje do 
rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 407 tis. Kč u odboru majetkové správy na rozšíření příjezdu 
k objektu č. p. 634 – 636 v Lipové ulici.  
 
8p. Rozpočtové opatření č. 114/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na havarijní opravu 
střechy č. p. 706 ul. Brigádnická 
Usn. ZM č. 118/13   
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 114/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 410 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
opravy a údržbu nebytových prostor a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 
410 tis. Kč u odboru majetkové správy na havarijní opravu střechy bytového domu č. p. 706 ul. 
Brigádnická. 
 
9. Prominutí poplatku z prodlení 
Usn. ZM č. 119/13   
ZM neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 163.416,82 Kč panu Milanu Lantajovi 
v souvislosti s neplacením nájmu za byt Ostrov, Masarykova 1151/25.  
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10. Koncepce rodinné politiky města Ostrov na roky 2013-2017 
Usn. ZM č. 120/13   
ZM schvaluje Koncepci rodinné politiky města Ostrov na roky 2013 – 2017. 
 
11. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt podpory standardizace orgánu sociálně právní 
ochrany ORP Ostrov  
Usn. ZM č. 121/13   
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Standardizace orgánu sociálně právní ochrany 
ORP Ostrov do Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, Prioritní osa 3 – Sociální 
integrace a rovné příležitosti, Oblast podpory  3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních 
služeb.  
 

Usn. ZM č. 122/13   
ZM schvaluje finanční krytí do doby vyplacení 1. zálohové platby dotace projektu Standardizace 
orgánu sociálně právní ochrany ORP Ostrov podávaného do Operačního programu lidské zdroje 
a zaměstnanost, které by nemělo překročit 600 tis. Kč.   
 
12. Souhlas se zapojením do území Občanského sdružení Místní akční skupiny Krušné hory 
západ  
Usn. ZM č. 123/13   
ZM ruší své usnesení č. 147/12 ze dne 26. 9. 2012. 
 
Usn. ZM č. 124/13   
ZM souhlasí se začleněním území města Ostrov do území Občanského sdružení Místní akční 
skupiny Krušné hory západ a dále souhlasí s přípravou integrované územní strategie Občanského 
sdružení Místní akční skupiny Krušné hory západ na období 2014 až 2020 na území města 
Ostrov. 
 
13. Nákup stavby č. p. 617 včetně st. p. č. 739 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. ZM č. 125/13   
ZM schvaluje záměr nákupu 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. 
 
14. Prodej části p. p. č. 427/4 a části p. p. č. 427/1 v k. ú. Maroltov 
Usn. ZM č. 126/13   
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 427/4 o výměře 95 m2 a části p. p. č. 427/1 o výměře 132 m2 
v k. ú. Maroltov, manželům Emilu a Aleně Gürtlerovým, Maroltov 9, 363 01 Ostrov, za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem plus veškeré náklady spojené s prodejem.  
 
15. Prodej části p. p. č. 2948 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. ZM č. 127/13   
ZM schvaluje prodej dvou částí p. p. č. 2948 o celkové výměře cca 107 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.  
 
16. Bezúplatný převod stavby komunikace na p. p. č. 38/3 včetně pozemku pod stavbou p. p. č. 
38/3 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 
Usn. ZM č. 128/13   
ZM schvaluje bezúplatný převod stavby komunikace na p. p. č. 38/3 včetně pozemku pod 
stavbou p. p. č. 38/3 o výměře 2.487 m2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova Městu Ostrov, od 
společnosti AGRO TRAVEL, spol. s r. o., se sídlem Dolní Žďár 28, 363 01 Ostrov. Náklady 
spojené s převodem nemovitosti uhradí město Ostrov.  
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17. Prodej p. p. č. 177 v k. ú. Vykmanov  u Ostrova 
Usn. ZM č. 129/13   
ZM schvaluje prodej p. p. č. 177 o výměře 2.996 m2 v k. ú. Vykmanov u Ostrova, společnosti 
AGRO TRAVEL, spol. s r. o., se sídlem Dolní Žďár 28, 363 01 Ostrov, za cenu zjištěnou ze 
znaleckého posudku 54 630,-- Kč plus veškeré náklady spojené s prodejem. Před vlastním 
prodejem budou hranice pozemku vytyčeny v terénu. 
 
18. 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     
- bez usnesení 
 
19. Návrh na řešení projektu „OBYTNÝ SOUBOR OSTROV“  
Usn. ZM č. 130/13   
ZM trvá na vypořádání smluvního vztahu se společností OXES Ostrov, s. r. o. vzniklého na 
základě Smlouvy o nájmu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní reg. č. 308-08-12-22 ze dne 
19. 12. 2008 a Dodatku č. 1 reg. č. D1-10-03-16 ze dne 16. 3. 2010.  
 
20.Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu  
20a. Změny v rozpisu rozpočtu 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan                                                                                      Milan Matějka                      
starosta města                                                                                       místostarosta města 
 


