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 Město Ostrov         

Usnesení 

z 8. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 29. března 2021 od 15:00 hod.  

v  zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

Přítomni: Ing. Jan Bureš, DBA, Ing. Marek Poledníček, Ing. Jitka Samáková,  

JUDr. Dominik Kříž PhD., Ing. Vladimír Palivec, MUDr. Petr Pavelka,  

Mgr. David Hanakovič 

 

 

Omluveni:        

 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová  

Zapsala:          Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Rozpočtová opatření  

3. Platový výměr ředitele Domu kultury Ostrov, příspěvková organizace – listinná podoba 

4. Souhlas s přijetím věcného daru - osobních ochranných pomůcek pro mateřské školy a 

základní školy zřízené Městem Ostrov 

5. Hodnotící a výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací města 

6. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

7. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na obnovu objektů v historickém jádru města 

8. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti – veřejnoprávní smlouvy 

9. Neprodloužení nájemní smlouvy 

10. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem pozemku p. č. 10/7, pozemku st. p. č. 5 a pozemku p. č. 6, vše v k. ú. 

Mořičov 

b) Pronájem pozemku st. p. č. 2834 o výměře 66 m2, na kterém se nachází objekt 

občanské vybavenosti bez č. p./ č. e. ve vlastnictví třetí osoby, k. ú. Ostrov nad Ohří 

c) Dočasná sleva nájemného – covid 19 – Hlavní 1365/A, k.ú. Ostrov nad Ohří 

d) Dočasná sleva nájemného – covid 19 – Brigádnická 706-712, k.ú. Ostrov nad Ohří 

e) Dočasná sleva nájemného – covid 19 – Nerudova 700, k.ú. Ostrov nad Ohří.                                                                                             

11. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej pozemku p. č. 10/7, pozemku st. p. č. 5 a pozemku p. č. 6, vše v k. ú. 

Mořičov,    

12. Věcná břemena 

a) Zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě „Ostrov, KV, Dolní Žďár, p.č. 39, 

vVN, IV-12-0017209“ na p.p.č. 563/6, k.ú. Horní Žďár u Ostrova 

13. Dodatky ke smlouvám reg.č. 385-17-12-14 a 383-17-12-14 - odpadové hospodářství – 

navýšení cen z důvodu zákonem navýšeného skládkovacího poplatku 

14. Dodatek ke smlouvě reg. č. 386-17-12-14 – Čištění a zimní údržba města – navýšení 

cen z důvodu zákonem navýšeného skládkovacího poplatku 

15. Dodatek ke smlouvě reg. č. 381-17-12-12 – Údržba a běžné opravy pozemních 

komunikací – navýšení cen z důvodu zákonem navýšeného skládkovacího poplatku 
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16. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku "Koupaliště Ostrov - rekonstrukce 

velkého bazénu" 

17. VZ “ Ostrov - Oprava 6 bytů“ – výběr zhotovitele 

18. VZ “ Dešťové akumulační nádrže v Ostrově“ – výběr zhotovitele 

19. VZ “ Výstavba skladovacích prostor Městské knihovny, 363 01 Ostrov“ – výběr 

zhotovitele 

20. Schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby Areál IZS – stanice 

Jednotky dobrovolných hasičů – JSDH  

21. VZ “OSTROV - OPRAVA 33 KS BALKONŮ“ – výběr zhotovitele 

22. Dar obci Stráž nad Ohří 

23. Informace starosty 

24. Zprávy z komisí  

 

 

Účast: 

Vedoucí OFŠ k bodům 2 až 7 

Vedoucí OSVZ k bodům 7 a 8 

Vedoucí OMM k bodům 9 až 12 

Vedoucí OMIS k bodům 13 až 21 

TAJ k bodu 22 
 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 190/21 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2021 pod 

č. 82/21, 97/21, 98/21, 106/21, 122/21, 132/21, 140/21, 141/21, 154/21, 148/21, 153/21 až 

161/21, 163/21 až 174/21, 176/21 a 188/21.  

 

 

2. Rozpočtová opatření  

a) Rozpočtové opatření č. Z3/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na opravy 

nebytových prostor ve správě DOSPRY  

Usn. RM č. 191/21 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z3/2021: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2021 o 101.237,99 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 101.237,99 Kč na opravy  

nebytových prostor ve správě DOSPRY.  

 

b) Rozpočtové opatření č. Z4/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na odpadové 

hospodářství 

Usn. RM č. 192/21 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z4/2021: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2021 o 3.888.384,69 Kč převodem z fondu rezerv 

a rozvoje, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 1.000.000 Kč na provoz sběrného 

dvora, zvyšují se výdaje o 513.428,34 Kč na svoz komunálního odpadu a zvyšují se výdaje o 

2.374.956,35 Kč na svoz separovaného odpadu. 
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c) Rozpočtové opatření č. Z5/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na nákup 

herních prvků do 40 tis. Kč 

Usn. RM č. 193/21 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z5/2021: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2021 o 134.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 134.000 Kč na nákup herních 

prvků do 40 tis. Kč. 

 

d) Rozpočtové opatření č. Z6/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na opravy 

dopadových ploch 

Usn. RM č. 194/21 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z6/2021: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2021 o 134.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 134.000 Kč na opravy dopadových 

ploch. 

 

e) Rozpočtové opatření č. Z7/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na svoz 

separovaného odpadu z příjmů Eko-Komu  

Usn. RM č. 195/21 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z7/2021: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2021 o 28.652,93 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 28.652,93 Kč na opravy 

dopadových ploch. 

 

f) Rozpočtové opatření č. Z8/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na výměnu 

oken a rekonstrukci fasády domu kultury 

Usn. RM č. 196/21 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z8/2021: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2021 o 3.360.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 3.360.000 Kč na výměnu oken a 

rekonstrukci fasády domu kultury. 

 

g) Rozpočtové opatření č. Z10/2021 – OMM – přesun finančních prostředků z FRR na výdaj 

za věcná břemena 

Usn. RM č. 197/21 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z10/2021: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2021 o 125.840 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 125.840 Kč na výdaj za věcná  

břemena. 

 

h) Rozpočtové opatření č. Z11/2021 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na správu 

skateparku na základě příkazní smlouvy 

Usn. RM č. 198/21 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z11/2021: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2021 o 72.320 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2021 o 72.320 Kč na správu skateparku 

na základě příkazní smlouvy. 
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3. Platový výměr ředitele Domu kultury Ostrov, příspěvková organizace – listinná podoba 

Usn. RM č. 199/21 

RM stanovuje panu Mgr. Lukášovi Lerchovi, řediteli Domu kultury Ostrov, příspěvkové 

organizace, plat v navržené výši s platností od 3. 3. 2021. 

 

 

4. Souhlas s přijetím věcného daru - osobních ochranných pomůcek pro mateřské školy a 

základní školy zřízené Městem Ostrov 

Usn. RM č. 200/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru osobních ochranných pomůcek, respirátorů třídy FFP2  

v celkové výši 8 300 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Mateřskou školu 

Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace.  

 

Usn. RM č. 201/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru osobních ochranných pomůcek, respirátorů třídy FFP2  

v celkové výši 10 790 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Mateřskou školu 

Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace. 

 

Usn. RM č. 202/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru osobních ochranných pomůcek, respirátorů třídy FFP2  

v celkové výši 6 640 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Mateřskou školu 

Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace.  

 

Usn. RM č. 203/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru osobních ochranných pomůcek, respirátorů třídy FFP2  

v celkové výši 9 130 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Mateřskou školu 

Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace. 

 

Usn. RM č. 204/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru osobních ochranných pomůcek, respirátorů třídy FFP2  

v celkové výši 20 750 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Základní školu Ostrov, 

Masarykova 1289, příspěvková organizace. 

 

Usn. RM č. 205/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru osobních ochranných pomůcek, respirátorů třídy FFP2  

v celkové výši 32 370 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Základní školu  

a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace. 

 

Usn. RM č. 206/21 

RM souhlasí s přijetím věcného daru osobních ochranných pomůcek, respirátorů třídy FFP2  

v celkové výši 18 260 Kč ze zásob Správy státních hmotných rezerv, pro Základní školu Ostrov, 

Májová 997, příspěvková organizace. 

 

 

5. Hodnotící a výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací města 

Usn. RM č. 207/21 

RM bere na vědomí hodnotící a výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací města a 

ukládá OFŠ předkládat výroční zprávy školských zařízení bezprostředně po jejich projednání 

v radách škol. 
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6. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

Usn. RM č. 208/21 

RM schvaluje uzavření Smlouvy pod pořadovým číslem VYT-02/2021 z programu finanční 

podpory změny vytápění ve výši 50.000,00 Kč s panem JG v předloženém znění. 

 

 

7. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na obnovu objektů v historickém jádru města 

Usn. RM č. 209/21 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy s pořadovým číslem FAS-01/2021 z programu 

finanční podpory na obnovu objektů v historickém jádru města Ostrov ve výši 62 940,00 Kč 

s paní JŘ a panem RŘ v předloženém znění. 

 

 

8. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti – veřejnoprávní smlouvy 

Usn. RM č. 210/21 

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 

2021 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města Ostrov 

pro zdravotně postižené děti pro KK, zastoupenou paní MN, ve výši 6. 000 Kč. 

 

Usn. RM č. 211/21 

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 

2021 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města Ostrov 

pro zdravotně postižené děti pro MH, zastoupeného paní IŠ, ve výši 6. 000 Kč. 

 

Usn. RM č. 212/21 

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 

2021 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města Ostrov 

pro zdravotně postižené děti pro TB, zastoupenou paní NZ, ve výši 11. 000 Kč. 

 

Usn. RM č. 213/21 

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 

2021 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města Ostrov 

pro zdravotně postižené děti pro VS, zastoupenou paní SS, ve výši 8. 000 Kč. 

 

Usn. RM č. 214/21 

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 

2021 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města Ostrov 

pro zdravotně postižené děti pro SJF, zastoupenou paní FLF, ve výši 8. 000 Kč. 

 

 

9. Neprodloužení nájemní smlouvy 

Usn. RM č. 215/21 

RM nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s pí. VK zastoupenou pí. MB k bytu č. 35 na 

Hlavní tř. 797 v Ostrově a trvá na ukončení nájemní smlouvy k datu 1. 4. 2021 a ukládá OSVZ 

navázat sociální práci s paní K za účelem nalezení vhodné péče. 
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10. Pronájmy, výpůjčky 

a) Pronájem pozemku p. č. 10/7, pozemku st. p. č. 5 a pozemku p. č. 6, vše v k. ú. Mořičov 

Usn. RM č. 216/21 

RM doporučuje schválit pronájem pozemku st. p. č. 5 o výměře 963 m2 a pozemku p. č. 6 o 

výměře 779 m2 (o celkové výměře 1 742 m2), vše v k. ú. Mořičov, na dobu neurčitou, za 

nájemné ve výši 1,20 Kč/m2/rok, paní MO, bytem Ostrov, PSČ 363 01, za účelem 

zahrádkářského využití. 

RM ukládá OMM po roce nájmu provést kontrolu využití pozemku. 

Pokud nebude nájemní smlouva uzavřena do 60 dnů (rozvazovací podmínka) ode dne doručení 

tohoto usnesení paní O, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky 

v plném rozsahu zrušeno.  

 

b) Pronájem pozemku st. p. č. 2834 o výměře 66 m2, na kterém se nachází objekt občanské 

vybavenosti bez č. p./ č. e. ve vlastnictví třetí osoby, k. ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 217/21 

RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 2834 o výměře 66 m2, pod stavbou objektu občanské 

vybavenosti bez č.p./ č.e. ve vlastnictví pana ZK, v k. ú. Ostrov nad Ohří, na dobu neurčitou, 

za nájemné ve výši 150,00 Kč/m2/rok, panu ZK, IČO 74709992, se sídlem 35601 Sokolov, 

Atletická 2147, za účelem užívání objektu občanské vybavenosti bez č.p./ č.e., který se na tomto 

pozemku nachází. 

Pokud nebude nájemní smlouva uzavřena do 60 dnů (rozvazovací podmínka) ode dne doručení 

tohoto usnesení panu K, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky 

v plném rozsahu zrušeno.  

 

c) Dočasná sleva nájemného – covid 19 – Hlavní 1365/A, k.ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 218/21 

RM schvaluje dočasnou změnu Nájemní smlouvy dle Usn. RM č. 270/20, spočívající 

v dočasném 100% (stoprocentním) upuštění od plateb nájemného, nájemcům těchto prostor 

určených k podnikání, kteří byli, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR 

v důsledku pandemie koronavirové infekce, nuceni úplně uzavřít své provozovny, a 

v dočasném upuštění od plateb nájemného ve výši 25% (dvacetipětiprocentním) nájemcům, 

kteří měli své provozovny otevřeny či otevřeny částečně, a to pro období trvání nouzového 

stavu od 12.03.2020, případně dobu bezprostředně následující, a to ve formě Dodatku ke 

stávající Nájemní smlouvě reg. č. 003-16-01-08, paní Evě Fričové, IČ 046 74 855, se sídlem 

Hlavní 1365/A, PSČ 363 01 Ostrov, ve výši 100 % nájemného za 102 dní (od 05.10.2020 do 

28.02.2021). Upuštění od úplné či částečné platby nájemného se nevztahuje na služby spojené 

s užíváním prostorů určených k podnikání. 

Pokud nebude Dodatek uzavřen do 60 dnů (rozvazovací podmínka) ode dne doručení tohoto 

usnesení RM, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky v plném 

rozsahu zrušeno. 

 

d) Dočasná sleva nájemného – covid 19 – Brigádnická 706-712, k.ú. Ostrov nad Ohří 

Usn. RM č. 219/21 

RM schvaluje dočasnou změnu Nájemní smlouvy dle Usn. RM č. 270/20, spočívající 

v dočasném 100% (stoprocentním) upuštění od plateb nájemného, nájemcům těchto prostor 

určených k podnikání, kteří byli, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR 

v důsledku pandemie koronavirové infekce, nuceni úplně uzavřít své provozovny, a 

v dočasném upuštění od plateb nájemného ve výši 25% (dvacetipětiprocentním) nájemcům, 

kteří měli své provozovny otevřeny či otevřeny částečně, a to pro období trvání nouzového 

stavu od 12.03.2020, případně dobu bezprostředně následující, a to ve formě Dodatku ke 
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stávající Nájemní smlouvě reg. č. 199-02-06-27, panu Tomášovi Pazderovi, IČ 624 45 626, se 

sídlem Koutnická 354, PSČ 289 14 Poříčany, ve výši 30 % nájemného za 4. čtvrtletí 2020 (od 

1.10.2020 do 31.12.2020). Upuštění od úplné či částečné platby nájemného se nevztahuje na 

služby spojené s užíváním prostorů určených k podnikání. 

Pokud nebude Dodatek uzavřen do 60 dnů (rozvazovací podmínka) ode dne doručení tohoto 

usnesení RM, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky v plném 

rozsahu zrušeno. 

 

e) Dočasná sleva nájemného – covid 19 – Nerudova 700, k.ú. Ostrov nad Ohří.                                                                                             

Usn. RM č. 220/21 

RM schvaluje dočasnou změnu Nájemní smlouvy dle Usn. RM č. 270/20, spočívající 

v dočasném 100% (stoprocentním) upuštění od plateb nájemného, nájemcům těchto prostor 

určených k podnikání, kteří byli, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR 

v důsledku pandemie koronavirové infekce, nuceni úplně uzavřít své provozovny, a 

v dočasném upuštění od plateb nájemného ve výši 25% (dvacetipětiprocentním) nájemcům, 

kteří měli své provozovny otevřeny či otevřeny částečně, a to pro období trvání nouzového 

stavu od 12.03.2020, případně dobu bezprostředně následující, a to ve formě Dodatku ke 

stávající Nájemní smlouvě reg. č. 097-93-02-03-3, společnosti Price Trust Consulting s r.o., IČ 

279 66 411, se sídlem Nerudova 700, PSČ 363 01 Ostrov, ve výši 100 % nájemného za 102 dní 

(od 05.10.2020 do 28.02.2021). Upuštění od úplné či částečné platby nájemného se nevztahuje 

na služby spojené s užíváním prostorů určených k podnikání. 

Pokud nebude Dodatek uzavřen do 60 dnů (rozvazovací podmínka) ode dne doručení tohoto 

usnesení RM, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky v plném 

rozsahu zrušeno. 

 

 

11. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej pozemku p. č. 10/7, pozemku st. p. č. 5 a pozemku p. č. 6, vše v k. ú. Mořičov,    

Usn. RM č. 221/21 

RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p. č. 10/7 o výměře 686 m2, pozemku st. p. č. 

5 o výměře 963 m2 a pozemku p. č. 6 o výměře 779 m2, vše v k. ú. Mořičov, do vlastnictví paní 

MO, bytem Ostrov PSČ 363 01. 

 

 

12. Věcná břemena 

a) Zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě „Ostrov, KV, Dolní Žďár, p.č. 39, vVN, 

IV-12-0017209“ na p.p.č. 563/6, k.ú. Horní Žďár u Ostrova 

Usn. RM č. 222/21 

RM  schvaluje  zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby 

a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Ostrov, KV, 

Dolní Žďár, p.č. 39, vVN, IV-12-0017209“, vymezujícího rozsah věcného břemene - služebnosti 

a právo provést stavbu na pozemku p.č. 563/6, k.ú. Horní Žďár u Ostrova pro oprávněného, 

společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 

IČO: 247 29 035, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 1.000,00 Kč plus 

DPH v zákonné výši, platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Veškeré náklady na zřízení 

věcného břemene - služebnosti, včetně nákladů na vypracování GP a náhrad povinnému, ponese 

oprávněný.  
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13. Dodatky ke smlouvám reg.č. 385-17-12-14 a 383-17-12-14 - odpadové hospodářství – 

navýšení cen z důvodu zákonem navýšeného skládkovacího poplatku 

Usn. RM č. 223/21 

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb nakládání s komunálním 

odpadem reg. č. 385-17-12-14 v souladu s článkem IV. Cena a platební podmínky, bodu 4 b), 

navýšení cen z důvodu zákonem navýšeného skládkovacího a rekultivačního poplatku pro 

firmu Marius Pedersen a.s. 

 

Usn. RM č. 224/21 

RM schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb provozu sběrného dvora reg. č. 

383-17-12-14 v souladu s článkem V. Cena a platební podmínky, bodu 4 b), z důvodu zákonem 

navýšeného skládkovacího a rekultivačního poplatku pro firmu Marius Pedersen a.s. 

 

 

14. Dodatek ke smlouvě reg. č. 386-17-12-14 – Čištění a zimní údržba města – navýšení cen z 

důvodu zákonem navýšeného skládkovacího poplatku 

Usn. RM č. 225/21 

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb Čištění a zimní údržba města reg. 

č. 386-17-12-14 – doplnění položky č. 11 do ceníku letního čištění města a doplnění smlouvy 

v ustanovení čl. III. Cena služeb a platební podmínky, odst. 3.5 o písmeno d). 

 

 

15. Dodatek ke smlouvě reg. č. 381-17-12-12 – Údržba a běžné opravy pozemních 

komunikací – navýšení cen z důvodu zákonem navýšeného skládkovacího poplatku 

Usn. RM č. 226/21 

RM schvaluje Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo reg. č. 381-17-12-12 na provádění Údržby a 

běžných oprav místních komunikací v souladu s článkem IV. Cena a platební podmínky, bodu 

3b), na navýšení cen z důvodu zákonem navýšeného skládkovacího a rekultivačního poplatku.   

 

 

16. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku "Koupaliště Ostrov - rekonstrukce velkého 

bazénu" 

Usn. RM č. 227/21 

RM schvaluje zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby „Koupaliště Ostrov – rekonstrukce 

velkého bazénu“ zadávané formou Zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní veřejnou 

zakázku a schvaluje Zadávací dokumentaci podle předloženého návrhu. Kritériem pro 

hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena. 

 

 

17. VZ “ Ostrov - Oprava 6 bytů“ – výběr zhotovitele 

Usn. RM č. 228/21 

RM vylučuje ze soutěže o veřejnou zakázku “Ostrov - Oprava 6 bytů“ nabídku s č. 5 dodavatele 

MH Build s.r.o., Kolová 260, 36001 Kolová, IČO: 09563245 pro nesplnění zadávacích 

podmínek, dodavatel v nabídce nedoložil dokumenty požadované v zadávací dokumentaci. 

 

Usn. RM č. 229/21 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek schvaluje pořadí nabídek dle návrhu 

komise a přiděluje veřejnou zakázku “Ostrov - Oprava 6 bytů“ dodavateli s nabídkou č. 3 

ZISTAV s.r.o., U Hřiště 301/14, 36017 KarlovyVary, IČ: 26316803 – 4 byty s nabídkovou 

cenou 2 106 278,98 Kč bez DPH a dodavateli s nabídkou č. 4 SVS 2000 spol. s r.o., Moříčovská 
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1210, 363 01 Ostrov, IČ: 25241753 - 2 byty s nabídkovou cenou 1 126 341,99 Kč bez DPH 

jako nejvýhodnějšího pro zadavatele.  

V případě odmítnutí zakázky vítězným dodavatelem zadává RM zakázku dalším účastníkům 

v pořadí: 

- nabídka č. 2 – JL Company s.r.o., IČO: 7088108 

- nabídka č. 1 – ŠUGAR stavební s.r.o., IČO: 26354489   

 

 

 

18. VZ “ Dešťové akumulační nádrže v Ostrově“ – výběr zhotovitele 

- bez usnesení 

 

 

19. VZ “ Výstavba skladovacích prostor Městské knihovny, 363 01 Ostrov“ – výběr 

zhotovitele 

Usn. RM č. 230/21 

RM na základě provedeného hodnocení podané nabídky schvaluje dle návrhu komise přidělení 

veřejné zakázky “ Výstavba skladovacích prostor Městské knihovny, 363 01 Ostrov“ dodavateli 

s nabídkou č. 1 DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o., Mezirolí 161, 36225 Nová Role, IČ: 

01486381 s nabídkovou cenou 984 518,98 Kč bez DPH jako nejvýhodnějšího pro zadavatele.  

 

 

20. Schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby Areál IZS – stanice 

Jednotky dobrovolných hasičů – JSDH  

Usn. RM č. 231/21 

RM schvaluje zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby „Areál IZS – stanice Jednotky 

dobrovolných hasičů – JSDH“ zadávané formou Zjednodušené podlimitní řízení na podlimitní 

veřejnou zakázku a schvaluje zadávací dokumentaci podle předloženého návrhu. Zakázka bude 

zadávána a hodnocena v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK. Kritériem pro 

hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena. 

 

 

21. VZ “OSTROV - OPRAVA 33 KS BALKONŮ“ – výběr zhotovitele 

Usn. RM č. 232/21 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek schvaluje dle návrhu komise 

přidělení veřejné zakázky “OSTROV – OPRAVA 33 KS BALKONŮ“ dodavateli s nabídkou 

č. 2 - ŠUGAR stavební s.r.o., Vykmanov 12, 36301 Ostrov, IČ: 26354489 s nabídkovou cenou 

1 788 294,15 Kč bez DPH jako nejvýhodnějšího pro zadavatele. 

 

22. Dar obci Stráž nad Ohří 

Usn. RM č. 233/21 

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru ve výši 120 000,00 Kč spolu s darovací 

smlouvou v předloženém znění na úhradu náklady spojených se zajišťováním a zvyšováním 

bezpečnosti na území obce Stráž nad Ohří, IČO: 00255009, se sídlem Stráž nad Ohří 21, 363 

01 Stráž nad Ohří, zastoupený Ing. Janou Vikovou.  
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Usn. RM č. 234/21 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z9/2021: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2021 o 120.000 Kč převodem z fondu rezerv  

a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2021 ve výši 120.000 Kč na poskytnutí 

finančního daru obci Stráž nad Ohří.  

 

 

23. Informace starosty 

- bez usnesení.  

 

 

24. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Bureš, DBA v.r.               Ing. Marek Poledníček v.r. 

   starosta města        místostarosta města   

                               


