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Město Ostrov 

Usnesení 

z 14. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 15. 8. 2022 od 15:00. 

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

  

 1 - Kontrola plnění usnesení  

usnesení č. 620/2022 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2020 pod 

č. 913/20 a z roku 2022 pod č. 544/22, 548/22, 549/22, 599/22, 614/22 až 618/22. 

  

 2 - Návrh dodatku č.4 s firmou Zelená pošta CZ, s.r.o.  

usnesení č. 621/2022 

RM schvaluje návrh Dodatku č. 4 Smlouvy o poskytování služeb s firmou Zelená pošta CZ 

s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

  

 3 - Smlouva o poskytnutí finanční podpory změny způsobu vytápění  

usnesení č. 622/2022 

RM schvaluje uzavření Smlouvy pod pořadovým číslem VYT-06/2022 z programu finanční 

podpory změny vytápění ve výši 50 000 Kč s panem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v předloženém znění. 

  

 4 - Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby  

usnesení č. 623/2022 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem 11/2022- POZ z Programu 

finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2022 ve výši 150 000 Kč s panem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v předloženém znění. 

  

 5 - Rozpočtové opatření č. 48/2022 - OFŠ - MK podprogram VISK 3  

usnesení č. 624/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 48/2022: 

Přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Ostrov 

ve výši 435 000 Kč na "Podprogram VISK 3 na rok 2022". 

  

 6 - Rozpočtové opatření č. 49/2022 - OFŠ - DK Ostrov - Festival Oty Hofmana  

usnesení č. 625/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 49/2022: 

Přijetí neinvestiční účelové dotace z Karlovarského kraje pro Dům kultury Ostrov ve výši 250 

000 Kč na 54. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana. 

  

 7 - Rozpočtové opatření č. 50/2022 - OFŠ - ZŠ a MŠ Myslbekova dotace na adaptační 

program žáků  

usnesení č. 626/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 50/2022: 

Přijetí neinvestiční účelové dotace z Karlovarského kraje pro ZŠ a MŠ Myslbekova Ostrov ve 

výši 25 192 Kč na Adaptační pobyt žáků 6.ročníků. 
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 8 - Rozpočtové opatření č. 51/2022 - OFŠ - ZŠ Masarykova dotace na pokrytí nákladů na 

dopravu  

usnesení č. 627/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 51/2022: 

Přijetí neinvestiční účelové dotace z Karlovarského kraje pro ZŠ Masarykova Ostrov ve výši 

28 500 Kč na Pokrytí nákladů na dopravu na republikové finále Štafetového poháru 2022. 

  

 9 - Rozpočtové opatření č. 52/2022 - OFŠ - DK Ostrov dotace na Mezigenerační filmovou 

laboratoř  

usnesení č. 628/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 52/2022: 

Přijetí neinvestiční účelové dotace z Karlovarského kraje pro DK Ostrov ve výši 100 000 Kč 

na Mezigenerační filmová laboratoř při Festivalu Oty Hofmana. 

  

 10 - Rozpočtové opatření č. 53/2022 - OKSVS - dotace pro JSDH  

usnesení č. 629/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 53/2022: 

Přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra pro JSDH ve výši 150 000 Kč na 

mzdové náklady. 

  

 11 - Rozpočtové opatření č. 54/2022 - OKSVS - přesun finančních prostředků z IC - 

pohlednice, novoročenky a kalendáře na Občerstvení komisí města a návštěv odborů  

usnesení č. 630/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 54/2022: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov na rok 2022 na IC - pohlednice, novoročenky a 

kalendáře o 10 000,- a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov na rok 2022 na Občerstvení 

komisí města a návštěv odborů o 10 000 Kč. 

  

 12 - Rozpočtové opatření č. 55/2022 - OMIS - zařazení přeplatků z elektřiny na 

Koupaliště - příkazní odměna  

usnesení č. 631/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 55/2022: 

Zvyšují se příjmy města Ostrov na rok 2022 o 247 000,- a zvyšují se výdaje v rozpočtu města 

Ostrov na rok 2022 o 247 000 Kč na Koupaliště - příkazní odměna. 

  

 13 - Rozpočtové opatření č. 56/2022 - MP - NI dotace z MVČR na APK  

usnesení č. 632/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 56/2022: 

Přijetí NI dotace z MVČR na APK ve výši 438 000 Kč na mzdové náklady. 

  

 14 - Rozpočtové opatření č. 57/2022 - MP - NI dotace z MVČR na Domovníky  

usnesení č. 633/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 57/2022: 

Přijetí NI dotace z MVČR na Domovníky ve výši 129 600 Kč na mzdové náklady. 
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 15 - Rozpočtové opatření č. 58/2022 - OMIS - přesun finančních prostředků PD - odvaděč 

z Boreckých rybníků a z Projektová příprava na rekonstrukce komunikací na Areál 

technických služeb Krušnohorská 792, Ostrov  

usnesení č. 634/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 58/2022: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov na rok 2022 na PD - odvaděč z Boreckých rybníků 

o 255 000 Kč a na Projektová příprava na rekonstrukci komunikací o 133 000 Kč a zvyšují se 

výdaje v rozpočtu města Ostrov na rok 2022 na Areál technických služeb Krušnohorská 792, 

Ostrov o 388 000 Kč. 

  

 16 - Rozpočtové opatření č. 59/2022 - OMIS - přesun finančních prostředků z Lovecký 

zámeček - PD na rekonstrukci na MDDM Školní 231 - opravy a údržba a na NP - opravy 

a udržování  

usnesení č. 635/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 59/2022: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov na rok 2022 na Lovecký zámeček - PD na 

rekonstrukci o 198 450 Kč a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov na rok 2022 na MDDM 

Školní 231 - opravy a údržba o 102 250 Kč a na NP - opravy a udržování o 96 200 Kč. 

  

 18 - Rozpočtové opatření č. Z 44/2022 - OMIS - INV dotace - ex post pro ZŠ Májová - 

dílny  

usnesení č. 636/2022 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z 44/2022: 

Přijetí INV dotace ze SR a EU - ex post pro ZŠ Májová - dílny ve výši 7 238 929,35 Kč a 

použití na Zimní stadion - nákup ledové rolby ve výši 4 500 000 Kč, na Skatepark ve výši 150 

000 Kč, na Projektové dokumentace ke stavbám - projektová příprava ve výši 213 929,35 Kč a 

na Čistění a zimní údržba města ve výši 2 375 000 Kč. 

  

 19 - Rozpočtové opatření č. 62/2022 - OMM - přesun finančních prostředků z Pozemky - 

nákup na Výnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu a směna pozemků  

usnesení č. 637/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 62/2022: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města Ostrov na Pozemky - nákup o 2 400 000 Kč a zvyšují se 

výdaje v rozpočtu města Ostrov na Vynětí půdy ze Zemědělského půdního fondu a směna 

pozemků o 2 400 000 Kč. 

  

 20 - Rozpočtové opatření č. 63/2022 - OMIS - přijatá dotace z KUKK na náklady za 

služby pro uprchlíky  

usnesení č. 638/2022 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 63/2022: 

Přijetí dotace z KUKK na náklady za služby pro uprchlíky ve výši 95 600 Kč. 

  

 21 - Rozpočtové opatření č. Z41/2022 - OMIS - Dílčí daň z technických her  

usnesení č. 639/2022 

Rada města doporučuje ZM schválit opatření č. Z41/2022: 

Přijetí dílčí daně z technických her ve výši 4 000 000 Kč a prostředky použít na opravy a údržbu 

chodníků, vozovek a dopravního značení. 
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 22 - Rozpočtové opatření č. Z42/2022 - OMIS - Nařízený odvod PO - MŠ Masarykova - 

telefonní ústředna  

usnesení č. 640/2022 

Rada města doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z42/2022: 

Zvyšují se příjmy města Ostrov na rok 2022 o 100 000,- na Nařízený odvod PO - MŠ 

Masarykova - telefonní ústředna a zvyšují se výdaje v rozpočtu města Ostrov na rok 2022 o 100 

000 Kč na MŠ Masarykova - telefonní ústředna. 

  

 23 - Rozpočtové opatření č. Z43/2022 - ORUP - přesun finančních prostředků z FRR na 

Zpracování dokumentací pro žádosti o dotace  

usnesení č. 641/2022 

Rada města doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z43/2022: 

Navyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov z FRR o 2 000 000 Kč a zvyšují se výdaje v 

rozpočtu města Ostrov na Zpracování dokumentací pro žádosti o dotace o 2 000 000 Kč. 

  

 24 - Plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2022  

usnesení č. 642/2022 

RM bere na vědomí plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2022, kdy celkové příjmy města 

činily 248 190 663,36 Kč a celkové výdaje města činily 251 254 371,06 Kč. Rozdíl mezi příjmy 

a výdaji je 3 063 707,70 Kč. 

  

 25 - Vyřazení a likvidace majetku DK Ostrov  

usnesení č. 643/2022 

RM na základě doporučení likvidační komise města souhlasí s vyřazením a likvidací CD 

přehrávače a a rádia Pioneer v pořizovací ceně 7 850 Kč z majetku Domu kultury Ostrov, 

příspěvkové organizace, a převést do majetku Města Ostrov, podle předložené žádosti. 

Elektronika bude předána k využití provozovateli koupaliště. 

  

 26 - Žádost Základní školy Ostrov, Májová 997 příspěvkové organizace, o souhlas s 

výjimkou v počtu žáků pro školní rok 2022/2023  

usnesení č. 644/2022 

RM uděluje souhlas Základní škole Ostrov, Májová 997, příspěvkové organizaci, s výjimkou v 

počtu žáků ve třídách 8. A a 8. B pro školní rok 2022/2023 dle předloženého návrhu. 

  

 27 - OFŠ - Statut Fondu rezerv a rozvoje - změna  

usnesení č. 645/2022 

RM schvaluje změnu Statutu Fondu rezerv a rozvoje, který je nedílnou přílohou tohoto 

usnesení. 

  

 30 - Dohoda o poskytování CASH-POOLINGU fiktivního pro ekonomicky spjatou 

skupinu  

usnesení č. 646/2022 

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o poskytování evidenčního cash poolingu pro město 

Ostrov a dceřinou společnost Ostrovská teplárenská, a. s. 

  

 31 - PD - Revitalizace sportovní haly Ostrov, Studentská 1300  

usnesení č. 647/2022 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 263-21-09-14, kterým se mění 

termín podání žádosti o sloučené řízení do 30. 09. 2022, podání žádosti o odstranění stavby do 

30. 09. 2022 a dokončení realizační projektové dokumentace do 20. 12. 2022. 
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 32 - VZ – Areál IZS Ostrov, stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů – výběr 

zhotovitele stavby  

usnesení č. 648/2022 

Rada města Ostrov na základě doporučení hodnotící komise 

 vylučuje ze soutěže o veřejnou zakázku: „Areál IZS Ostrov, stanice Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů“, nabídku s pořadovým číslem 1 – dodavatele STABIA s.r.o., Sládkova 

159/1, 350 02 Cheb, IČO: 29111021, pro nesplnění zadávacích podmínek, dodavatel v nabídce 

nedoložil dokumenty požadované v zadávací dokumentaci. 

  

usnesení č. 649/2022 

Rada města Ostrov na základě doporučení hodnotící komise  

přiděluje veřejnou zakázku: „Areál IZS Ostrov, stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů“, 

dodavateli s pořadovým číslem 2 – společnosti KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, 360 06 

Karlovy Vary, IČO: 29113903, s nabídkovou cenou 59 864 251,04 Kč bez DPH jako 

nejvýhodnější nabídku pro zadavatele. 

  

 33 - VZ - Ostrov, Vančurova ulice - Rozšíření parkoviště - výběr zhotovitele stavby  

usnesení č. 650/2022 

Rada města Ostrov vyhlašuje na základě doporučení hodnotící komise vítěze veřejné zakázky 

na zhotovitele stavby „Ostrov, Vančurova ulice – Rozšíření parkoviště“ společnost Hippmann 

s.r.o., Hlavní třída 675, 363 01 Ostrov, IČO: 02291754, s nabídkovou cenou 1 857 483,01 Kč 

bez DPH. 

  

usnesení č. 651/2022 

Rada města Ostrov ukládá odboru městských investic a správy podat žádost o provedení 

rozpočtového opatření, kterým se navýší příslušný řádek rozpočtu města na rok 2022 o 700 000 

Kč. 

  

 34 - VZ – Ostrov, ulice Hroznětínská, rozšíření parkoviště – výběr zhotovitele stavby  

usnesení č. 652/2022 

Rada města Ostrov na základě doporučení hodnotící komise 

přiděluje veřejnou zakázku: „Ostrov, ulice Hroznětínská, rozšíření parkoviště“, dodavateli s 

pořadovým číslem 4 – společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 

01 Otovice, IČO 26402068, s nabídkovou cenou 2 197 606,00 Kč bez DPH jako nejvýhodnější 

nabídku pro zadavatele. 

  

 35 - Směna pozemků mezi Lesy České republiky,s.p., a městem Ostrov s doplatkem 

cenového rozdílu pozemků  

usnesení č. 653/2022 

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků mezi městem Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 

36301 Ostrov a státním podnikem Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 

500 08 Nový Hradec Králové, IČ 42196451, dle uzavřené Dohody o úhradě nákladů spojených 

se směnou pozemků, a schválených příloh č. 1 a číslo 2, s doplatkem rozdílu v úředních cenách 

získaných pozemků, v ceně 2 466 253 Kč, vyplývajícího z předložených znaleckých posudků 

č. 699-9-2022, 3782-71/22 a č. 699-9-2022 II, 3783-72/22. 
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 36 - Poskytnutí individuálních dotací pro oblast zdravotnictví, prevence sociálně 

patologických jevů, sociální a humanitární + veřejnoprávní smlouvy  

usnesení č. 654/2022 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 30 000 Kč organizaci Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s.., se sídlem 

ul. Smetanova 447, Horní Slavkov 357 31, zastoupenou Mgr. Petrem Najmanem. Poskytnuté 

prostředky budou využity na částečnou přímou práci v rodinách, zejména na úhradu pohonných 

hmot a telekomunikační služby. 

  

usnesení č. 655/2022 

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Ostrov ve výši 20 000 Kč organizaci DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň - odloučené pracoviště 

Karlovy Vary, se sídlem Karlovarská 67, Plzeň, zastoupenou Mgr. Viktorem Vanžurou, na 

zabezpečení volnočasových aktivit a částečnou úhradu pobytu klientů v SVP Karlovy Vary. 

  

 37 - Žádost o podporu v rámci "Motivačního systému podpory pro zajištění ambulantní 

lékařské péče ve městě Ostrov"  

usnesení č. 656/2022 

RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí "Motivačního 

systému podpory pro zajištění ambulantní lékařské péče ve městě Ostrov" ve výši 10 000 Kč 

měsíčně po dobu 13 měsíců v období předatestační přípravy pro MUDr. Víta Hynka. Finanční 

prostředky budou použity z fondu budoucnosti v rozpočtu města pro rok 2022. 

  

 40 - Žádosti o mimořádné přidělení bytu  

usnesení č. 657/2022 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v původní čp. 1377 na Jáchymovské ul. v 

Ostrově p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

usnesení č. 658/2022 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. xxxxxxxxxxxxxx a pí 

xxxxxxxxxxxxxxx. 

  

usnesení č. 659/2022 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+kk v domech pro osoby s nízkými příjmy v 

Ostrově p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

usnesení č. 660/2022 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v přístavbě čp. 1377 na Jáchymovské ul. v 

Ostrově p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

usnesení č. 661/2022 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí xxxxxxxxxxxxxxx. 

  

usnesení č. 662/2022 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

  

usnesení č. 663/2022 

RM souhlasí mimořádným přidělením bytu 1+0 v přístavbě čp. 1377 na Jáchymovské ul. v 

Ostrově pí xxxxxxxxxxxxxx. 
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usnesení č. 664/2022 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v Ostrově pí xxxxxxxxxxxxxxx. 

  

usnesení č. 665/2022 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí xxxxxxxxxxxxxx. 

  

 41 - Žádosti o byty - doplnění pořadníků  

usnesení č. 666/2022 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty o velikosti 1+1 a 1+kk v Ostrově o žadatele: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

usnesení č. 667/2022 

RM souhlasí s doplněním pořadníku na byty o velikosti 2+1 v Ostrově o tyto žadatele: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

usnesení č. 668/2022 

RM nesouhlasí s doplněním pořadníku na byty o velikosti 2+1 v Ostrově o žadatele: 

xxxxxxxxxxxxxx 

  

usnesení č. 669/2022 

RM souhlasí s doplněním pořadníku na byty o velikosti 3+1, 4+1 v Ostrově o žadatele: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 42 - Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na čp. 612  

usnesení č. 670/2022 

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. xxxxxxxxxxxxxxx k bytu o velikosti 3+kk 

v ul. Odborů 612/17 v Ostrově o 6 měsíců. 

  

usnesení č. 671/2022 

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s píxxxxxxxxxxxxxxxxxx k bytu o velikosti 

3+kk v ul. Odborů 612/16 v Ostrově o 6 měsíců. 

 

usnesení č. 672/2022 

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. xxxxxxxxxxxxxxx k bytu o velikosti 3+kk 

v ul. Odborů 612/20 v Ostrově do 31. 12. 2022. 

  

usnesení č. 673/2022 

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. xxxxxxxxxxxxxx k bytu o velikosti 2+kk v 

ul. Odborů 612/13 v Ostrově o 2 měsíce. 

  

usnesení č. 674/2022 

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s pí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxk bytu o velikosti 

3+kk v ul. Odborů 612/18 v Ostrově o 6 měsíců. 

  

usnesení č. 675/2022 

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s pí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx k bytu o velikosti 

4+kk v ul. Odborů 612/15 v Ostrově o 6 měsíců. 

  

usnesení č. 676/2022 

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. xxxxxxxxxxxxxx k bytu o velikosti 1+kk v 

ul. Odborů 612/8 v Ostrově o 6 měsíců. 
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usnesení č. 677/2022 

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s pí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k bytu o velikosti 

4+kk v ul. Odborů 612/22 v Ostrově o 6 měsíců. 

  

usnesení č. 678/2022 

RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. xxxxxxxxxxxxx k bytu o velikosti 1+kk v 

ul. Odborů 612/9 v Ostrově o 6 měsíců. 

  

 43 - Žádosti o přidělení bytu na čp. 612  

usnesení č. 679/2022 

RM souhlasí s přidělením bytu o velikosti 1+kk v ul. Odborů 612/8 v Ostrově p. 

xxxxxxxxxxxxxxxx, jakmile bude tento byt k dispozici. 

  

usnesení č. 680/2022 

RM souhlasí s přidělením bytu o velikosti 3+kk v ul. Odborů 612/19 v Ostrově p. 

xxxxxxxxxxxxxx, jakmile bude tento byt k dispozici. 

  

 44 - Žádost o přidělení bytu v obytném souboru Klášter Ostrov - doplnění pořadníku  

usnesení č. 681/2022 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v obytném souboru Klášter Ostrov o žadatele: 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 45 - Program 5. řádného zasedání ZM 5. 9. 2022  

usnesení č. 682/2022 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Žádost o podporu v rámci „Motivačního systému podpory pro zajištění ambulantní lékařské 

péče ve městě Ostrov“ 

3. Souhlas s poskytnutím individuální dotace 

4. Rozpočtová opatření 

5. Smlouva o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

6. Nákup st. p. č. 1892, jehož součástí je stavba garáže, k. ú. Ostrov nad Ohří 

7. Prodej části pozemku p. č. 398/4 a části pozemku p. č. 183/2, vše v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

8. Prodej části pozemku p.č. 151/1, v k.ú. Hluboký 

9. Prodej částí pozemků p.č. 20, p.č. 8/1 , p.č.8/15, p.č. 384/8 a p.č 466, vše v k.ú. Dolní Žďár 

10. Prodej pozemků p.č.2875 a p.č. 2821 vše v k.ú. Ostrov nad Ohří 

11. Směna pozemků mezi Lesy České republiky, s.p., a městem Ostrov s doplatkem cenového 

rozdílu pozemků 

12. Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu, změny v rozpisu rozpočtu 

PO a zprávy z výborů 

 

  

 47 - Dostavba ZUŠ v Ostrově - projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

a stavebního povolení v podrobnostech pro realizaci stavby – zrušení VZ  

usnesení č. 683/2022 

Rada města Ostrov v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) ruší zadávací řízení veřejné zakázky 

"Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 

v podrobnostech pro provedení stavby - Dostavba ZUŠ v Ostrově" 
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 48 - Zpracování studie proveditelnosti - projekt Vnitřní konektivita škol - vyhodnocení 

VZ  

usnesení č. 684/2022 

RM schvaluje nabídku firmy ML strategy s.r.o. a na základě provedeného hodnocení komise 

přiděluje veřejnou zakázku na zpracování Studie proveditelnosti projektu v oblasti vnitřní 

konektivity škol firmě ML strategy s.r.o., IČ 03978427, se sídlem Újezd nad Zbečnem 142, 

27024 Zbečno, s výší nabídkové ceny, která činí 310 000 Kč bez DPH (375 100 Kč včetně 

DPH), jako nejvýhodnější pro zadavatele. Současně pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. V případě, že nebude starosta města přítomen, pověřuje místostarostu města 

podpisem smlouvy. 

 

     

Ing. Jan Bureš DBA v.r.  

starosta 

 

 

 

  

Ing. Marek Poledníček v.r.  

místostarosta 

 

 

 

     

 

_________ 

Formát čísla usnesení: Číslo usnesení/Rok jednání 


