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Město Ostrov 

Usnesení 

z 16. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v mimořádném termínu dne 5. 9. 2022 od 14:30. 

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

  

 1 - VZ – Areál IZS Ostrov, stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů – námitka proti vyloučení  

usnesení č. 720/2022 

Rada města Ostrov  

a) přezkoumala námitku stěžovatele - účastníka řízení STABIA s.r.o., se sídlem: Sládkova 159/1, 350 02 Cheb, 

IČO: 29111021, ze dne 25.08.2022 podanou proti rozhodnutí o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení 

podlimitní veřejné zakázky „Areál IZS Ostrov, stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů“ v plném rozsahu 

a rozhoduje o odmítnutí námitky stěžovatele; 

b) pověřuje starostu města k podpisu Rozhodnutí o námitkách. 

  

 2 - Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku podlimitního rozsahu s uveřejněním výzvy 

na dodávku "Pořízení rolby na úpravu ledové plochy pro zimní stadion Ostrov"  

usnesení č. 721/2022 

Rada města 

a) schvaluje vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávku : " Pořízení rolby na úpravu ledové 

plochy pro zimní stadion Ostrov " 

b) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávku "Pořízení rolby na úpravu ledové plochy 

pro zimní stadion Ostrov" a to včetně závazného návrhu kupní smlouvy. 

c) pověřuje paní Hanu Špičkovou, vedoucí odboru městských investic a správy, k provedení změn v zadávací 

dokumentaci v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

  

 3 - Rozpočtové opatření 67/2022  

usnesení č. 722/2022 

RM schvaluje RO č. 67/2022:  

Snižují se výdaje na Nespecifikovaná rezerva o 310 000 Kč a zvyšují se výdaje na IC - propagace města o 250 

000 Kč a na MÚ - nákup zboží za účelem dalšího prodeje o 60 000 Kč. 

  

 4 - Rozpočtové opatření 86/2022  

usnesení č. 723/2022 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 86/2022: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města Ostrov o 64 820 Kč na IC – propagace města a zvyšují se výdaje v rozpočtu 

města Ostrov o 64 820 Kč Nákup DHM – Banner Staré náměstí – Rozcestník starého města. 

 

     

Ing. Jan Bureš DBA 

starosta 

 

 

 

  

Ing. Marek Poledníček 

místostarosta 

 

 

 

     

 


