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Město Ostrov 

Usnesení 

z 8. řádného jednání Rady města Ostrov 

konaného v řádném termínu dne 20. dubna 2020 od 15:00 hod.  

v Zastupitelském sále města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

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

Mgr. David Hanakovič, MUDr. Petr Pavelka, JUDr. Dominik Kříž PhD.,  

Ing. Vladimír Palivec 

 

Omluven:         

 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová  

Zapsala:          Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Zakázky malého rozsahu za 1. čtvrtletí 2020 

3. Příspěvek pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 

4. Rozpočtová opatření 

5. Závěrečný účet města za rok 2019, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka 

k 31. 12. 2019 

6. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

7. Pronájmy, výpůjčky 

a) Změna NS reg. č. 291-17-08-29 spočívající ve snížení nájemného z pronájmu 

pozemku  

b) Změna NS reg. č. 224-02-07-25 spočívající ve snížení nájemného z pronájmu 

pozemku  

c) Ukončení NS reg. č. 159-97-07-10 + pronájem části pozemku p. č. 224/27 v k. ú. 

Ostrov nad Ohří  -  

d) Pronájem pozemku p. č. 108/3 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova  

e) Pronájem pozemku st. p. č. 1863 v k. ú. Ostrov nad Ohří pod stavbou garáže  

f) Ukončení Nájemní smlouvy na prostor určený k podnikání budovy č.p 1100 v ulici 

Krušnohorská 

g) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na prostor určený k podnikání v budově č.p. 175 

v ulici Jáchymovská 

8. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej částí pozemků p. č. 398/4 p. č. 183/2 p. č. 181/2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

9. VZ - Sportovní hřiště u "kulaté báby" v Ostrově - zadávací podmínky 

10. Dodatek č.1 k SOD- „Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace na Základní škole 

Masarykova 1289 – objekty RO1.2, RO1.3, RO2.2, RO3.2, 363 01 Ostrov“ – dodatek ke 

smlouvě 

11. Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě reg. č. 396-16-11-10 na navýšení příkazní odměny 

správci, fa Dospra spol. s r.o., za správu bytového a nebytového majetku Města Ostrov 

– zrušení usnesení  

12. ZŠ a MŠ Myslbekova, Ostrov – Rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů, 

zajištění bezbariérovosti školy 
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13. ZŠ Májová, Ostrov – Výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění 

bezbariérovosti školy 

14. ZŠ Masarykova Ostrov – Rekonstrukce učebny technických oborů, zajištění 

bezbariérovosti školy - 2. etapa 

15. Program 3. řádného zasedání ZM 29. 4. 2020 

16. Informace starosty 

17. Zprávy z komisí  

 

 

Účast: 

Vedoucí OSVZ k bodu 3 

Vedoucí OFŠ k bodům 4 až 6 

Vedoucí OMM k bodům 7 a 8 

Vedoucí OMIS k bodům 9 až 14 

TAJ k bodu 15 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 292/20 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2019 pod 

č. 860/19, 1036/19 až 1038/19 a z roku 2020 pod č. 3/20, 172/20, 222/20, 223/20, 225/20 až 

228/20, 239/20, 242/20, 254/20 až 260/20, 265/20, 281/20, 282/20, 289/20 a 290/20. 

 

 

2. Zakázky malého rozsahu za 1. čtvrtletí 2020 

- bez usnesení.  

 

 

3. Příspěvek pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 

Usn. RM č. 293/20 

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

2020 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města Ostrov 

pro zdravotně postižené děti pro S. V., zastoupenou paní R. V., ve výši 8.000 Kč. 

 

 

4. Rozpočtová opatření 

a) Rozpočtové opatření č. 13/2020 – OSVZ – přesun z individuálních dotace na individuální 

dotaci pro organizaci Pavla Andrejkivová – LADARA s.r.o. Karlovy Vary  

Usn. RM č. 294/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2020 o 40.000 Kč z individuální dotace na 

neinvestiční transfery na podporu zdravotních, humanitárních služeb a služeb prevence a 

zařazují se výdaje do rozpočtu na rok 2020 ve výši 40.000 Kč na individuální dotaci pro 

organizaci Pavla Andrejkivová – LADARA s.r.o. Karlovy Vary. 
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b) Rozpočtové opatření č. 14/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků z projektové 

přípravy na aktualizaci projektové dokumentace na zateplení fasády objektu MDDM  

Usn. RM č. 295/20 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města na rok 2020 o 78.650 Kč z projektové přípravy a zařazují se 

výdaje do rozpočtu na rok 2020 ve výši 78.650 Kč na aktualizaci projektové dokumentace  

na zateplení fasády objektu MDDM. 

 

c) Rozpočtové opatření č. Z22/2020 – OKSVS – přijatý dar od Nadace ČEZ na krizovou pomoc 

na 3D tisk štítů  

Usn. RM č. 296/20 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z22/2020: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 50.000 Kč z přijatého daru od 

Nadace ČEZ a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 50.000 Kč na krizovou 

pomoc na 3D tisk štítů.  

 

d) Rozpočtové opatření č. Z8/2020 – OMIS – přesun finančních prostředků z FRR na 

rekonstrukci a vybavení učeben technických a řemeslných oborů včetně zajištění 

bezbariérovosti v základních školách v Ostrově 

Usn. RM č. 297/20 

RM ruší své usnesení č. 204/20 ze dne 16. 3. 2020. 

 

Usn. RM č. 298/20 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z8/2020: 

Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2020 o 17.000.000 Kč převodem z fondu rezerv a 

rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 17.000.000 Kč na 

rekonstrukci a vybavení učeben technických a řemeslných oborů včetně zajištění 

bezbariérovosti v základních školách v Ostrově. 

 

e) Rozpočtové opatření č. Z23/2020 – OFŠ – úprava rozpočtu z důvodu předpokládaného 

vývoje ekonomiky v ČR  

Usn. RM č. 299/20 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z23/2020: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 9.000.000 Kč z přijatých pokut 

z měření rychlosti za radar, 

zařazují se příjmy ve výši 3.000.000 Kč z přijatého daru za průmyslovou zónu, 

zařazují se příjmy ve výši 40.000 Kč z prodeje automobilu, 

snižují se daňové příjmy ve výši 27.055.000 Kč, 

zvyšuje se financování ve fondu rezerv a rozvoje o 11.270.000 Kč převodem ze základního 

běžného účtu na účet FRR, 

snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 o 1.000.000 Kč u rekonstrukce ulic 

Hroznětínská pod mostem, 

snižují se výdaje o 300.000 Kč u rezervy na přímé výdaje a zahraniční cesty u příspěvkových 

organizací, 

snižují se výdaje o 120.000 Kč u udržitelnosti projektu Dvorana, 

snižují se výdaje o 200.000 Kč u programu finanční podpory a obnovu objektů v historickém 

jádru města u příspěvku na fasády, 

snižují se výdaje o 800.000 Kč na vybudování památníku politickým vězňům, 

snižují se výdaje o 375.000 Kč u příspěvku na provoz pro dům kultury, 

snižují se výdaje o 140.000 Kč na sympozium zámecká zahrada, 8 div světa, 
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snižují se výdaje o 1.250.000 Kč z regenerace veřejných prostranství panelového sídliště 

Družební - Jungmannova – Kollárova – Jáchymovská, 

snižují se výdaje o 8.200.000 Kč u nákupu pozemků, 

snižují se výdaje o 1.000.000 Kč z revitalizace a obnovy zeleně na Hlavní ulici, 

snižují se výdaje o 50.000 Kč u nákupu zboží za účelem dalšího prodeje, 

snižují se výdaje o 100.000 Kč u nákupu spotřebního a propagačního materiálu, 

snižují se výdaje o 100.000 Kč z propagace města na webu jako města pro bydlení a cestovního 

ruchu, 

snižují se výdaje o 750.000 Kč u nákupu automobilů, 

snižují se výdaje o 14.000.000 Kč ze stavby stanice záchranného sboru Ostrov, 

snižují se výdaje o 4.000.000 Kč u akce řešení dopravy v klidu a cyklostezka v ulici 

Jáchymovská,  

snižují se výdaje o 1.000.000 Kč z rekonstrukce ulic Májová, Štúrova a Palackého, 

snižují se výdaje o 1.700.000 Kč z haly TJ Ostrov, 

snižují se výdaje o 700.000 Kč z projektové dokumentace na čp. 1239 – BPO – využití na byty, 

snižují se výdaje o 500.000 Kč z projektové dokumentace k opravám na ZUŠ, 

zvyšují se výdaje o 5.500.000 Kč na rekonstrukci čp. 225 – Myslivna, 

zařazují se výdaje ve výši 1.500.000 Kč na hybridní poštu na radar a 

zvyšují se výdaje o 3.000.000 Kč na hřiště na míčové hry u Kulaté báby.  

 

f) Rozpočtové opatření č. Z24/2020 – OMIS – snížení příspěvku u Základní umělecké školy 

Ostrov, příspěvkové organizace a zařazení výdajů a novou elektroinstalaci ZUŠ, Masarykova 

717, Ostrov  

Usn. RM č. 300/20 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. Z24/2020: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2020 ve výši 430.000,- Kč z příspěvku na provoz 

Základní umělecké školy Ostrov, příspěvková organizace a zařazují se výdaje do rozpočtu 

města pro rok 2020 ve výši 430.000,- Kč na novou elektroinstalaci ZUŠ, Masarykova 717, 

Ostrov. 

 

 

5. Závěrečný účet města za rok 2019, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka k 31. 

12. 2019 

Usn. RM č. 301/20 

RM doporučuje ZM vyjádřit v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s celoročním 

hospodařením města Ostrov za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření města Ostrov za rok 2019, a to bez výhrad. Celkové příjmy města 

včetně financování činily 528 688 tis. Kč a celkové výdaje města činily 420 598 tis. Kč. 

Hospodaření města za rok 2019 skončilo se saldem příjmů a výdajů v celkové výši 108 090 tis. 

Kč. 

 

 

Usn. RM č. 302/20 

RM doporučuje ZM schválit převedení přebytku hospodaření ve výši 108 090 tis. Kč za rok 

2019 v tomto členění:  

- do Fondu sociálního převést 1 047 tis. Kč,   

- do Fondu rezerv a rozvoje města převést 107 043 tis. Kč a tyto prostředky ponechat na 

pokrytí převodů z roku 2019 a nezbytných a nepředvídaných běžných a kapitálových 

výdajů v roce 2020 
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Usn. RM č. 303/20 

RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města včetně výsledku hospodaření města Ostrov 

za účetní období 2019 sestavenou ke dni 31. 12. 2019. 

 

 

6. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

Usn. RM č. 304/20 

RM schvaluje uzavření Smlouvy pod pořadovým číslem VYT-2/2020 z programu finanční 

podpory změny vytápění ve výši 50.000,00 Kč s panem P. D. a paní Š. D. v předloženém znění. 

 

 

7. Pronájmy, výpůjčky 

a) Změna NS reg. č. 291-17-08-29 spočívající ve snížení nájemného z pronájmu pozemku  

Usn. RM č. 305/20 

RM schvaluje změnu Nájemní smlouvy reg. č. 291-17-08-29 ze dne 29.08.2017, uzavřené 

s panem R. H., r. č. xx, bytem Ostrov, xx, PSČ 363 01, na pronájem části pozemku p. č. 1434/53 

o výměře 457 m2, části pozemku p. č. 1434/51 o výměře 61 m2 a části pozemku p. č. 48/4 o 

výměře 5 m2 (celková výměra 523 m2), vše v k. ú. Květnová, za účelem zahrádkářského využití, 

na dobu neurčitou, spočívající ve snížení výše nájemného z pozemku, a to z původních 2,37 

Kč/m2/rok na 1,20 Kč/m2/rok, s účinností od 01.01.2021.  

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

usnesení RM panu R. H., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky 

v plném rozsahu zrušeno.  

 

b) Změna NS reg. č. 224-02-07-25 spočívající ve snížení nájemného z pronájmu pozemku  

Usn. RM č. 306/20 

RM schvaluje změnu Nájemní smlouvy reg. č. 224-02-07-25 ze dne 23.07.2002, uzavřené 

s paní A. Š., r. č. xx, bytem Ostrov, xx, PSČ 363 01, na pronájem části pozemku p. č. 224/352 

o výměře 170 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, za účelem zahrádkářského využití, na dobu neurčitou, 

spočívající ve snížení výše nájemného z pozemku, a to z původních 3,56 Kč/m2/rok na 1,80 

Kč/m2/rok, s účinností od 01.01.2021.  

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

usnesení RM paní A. Š., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky 

v plném rozsahu zrušeno.  

 

c) Ukončení NS reg. č. 159-97-07-10 + pronájem části pozemku p. č. 224/27 v k. ú. Ostrov nad 

Ohří 

Usn. RM č. 307/20 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 159-97-07-10 ze dne 30.05.1997, uzavřené 

na pronájem části pozemku p. č. 224/27 výměře 100 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, s panem F. T. 

r. č. xx, bytem Ostrov, xx, PSČ 363 01, za účelem provozování venkovní předzahrádky, 

dohodou ke dni 30.04.2020.  

  

Usn. RM č. 308/20 

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 224/27 výměře cca 100 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, 

panu M. T., r. č. xx, bytem Hroznětín, xx, PSČ 362 33, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 

46,00 Kč/m2/rok za účelem provozování trvalé venkovní předzahrádky na zámkové dlažbě pro 

tento účel vybudované, u provozovny na pozemku st. p. č. 2860, jehož součástí je stavba 

občanského vybavení p. č. 1364 ve vlastnictví pana M. T., r. č. xx. 
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Pokud nebude nájemní smlouva uzavřena do 60 dnů (rozvazovací podmínka) ode dne doručení 

tohoto usnesení RM panu M. T., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení 

automaticky v plném rozsahu zrušeno.  

 

d) Pronájem pozemku p. č. 108/3 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova  

Usn. RM č. 309/20 

RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 108/3 o výměře 8 655 m2 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova, 

na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 0,12 Kč/m2/rok, paní H. S., r. č. xx, trvale bytem Ostrov, 

xx, PSČ 363 01, za účelem sekání a spásání trávy. 

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

usnesení RM paní H. S., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení automaticky 

v plném rozsahu zrušeno.  

 

e) Pronájem pozemku st. p. č. 1863 v k. ú. Ostrov nad Ohří pod stavbou garáže  

Usn. RM č. 310/20 

RM schvaluje pronájem pozemku st. p. č. 1863 o výměře 23 m2, na kterém se nachází stavba 

garáže bez č. p./ č. e. ve vlastnictví pana M. G., r. č. xx, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu M. 

G., r. č. xx, trvale bytem Karlovy Vary-Tašovice, xx, PSČ 360 18, na dobu neurčitou, za 

nájemné ve výši 7,00 Kč/m2/rok. 

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

tohoto usnesení RM panu M. G., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty toto usnesení 

automaticky v plném rozsahu zrušeno.  

 

f) Ukončení Nájemní smlouvy na prostor určený k podnikání budovy č.p 1100 v ulici 

Krušnohorská 

Usn. RM č. 311/20 

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 063-13-03-13 na prostor určený k podnikání 

o výměře 21 m2 v I.NP budovy č.p. 1100, která je součástí pozemku st. p. č. 747/1, v k.ú. Ostrov 

nad Ohří, s paní Radkou Budinskou, IČ 762 53 368, se sídlem Ostrov, Krušnohorská 821/1, 

PSČ 363 01, k 30. 04. 2020. 

 

g) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na prostor určený k podnikání v budově č.p. 175 v ulici 

Jáchymovská 

Usn. RM č. 312/20 

RM schvaluje Dodatek č. 2 Nájemní smlouvy reg. č. 277-12-09-19 spočívající ve snížení 

výměry prostor určených k podnikání, a to o 24,37 m2 provozovny označené jako 291/1/A a 

9,27 m2 provozovny označené jako 291/1/G v II.NP budovy č.p. 175, která je součástí pozemku 

st. p. č. 291/1, v k. ú. Ostrov nad Ohří, se společností HABEZ s.r.o., IČ 263 67 408 , se sídlem 

Ostrov, Dolní Žďár 78, PSČ 363 01. Pokud nebude Dodatek č. 2 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. 
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8. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej částí pozemků p. č. 398/4 p. č. 183/2 p. č. 181/2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 

Usn. RM č. 313/20 

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 398/4 o výměře cca 75 m², části 

pozemku p. č. 183/2 o výměře cca 40 m² a p. č. 181/2 o výměře cca 2 m² v rozsahu stávajícího 

oplocení, vše v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, paní Z. S., r. č. xx, trvale bytem xx, 363 01 Ostrov, 

za cenu dle znaleckého posudku, plus DPH v zákonné výši v případě, že se na prodej bude 

vztahovat. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

 

 

9. VZ - Sportovní hřiště u "kulaté báby" v Ostrově - zadávací podmínky 

Usn. RM č. 314/20 

RM schvaluje pro projekt „Sportoviště u „kulaté báby“ v Ostrově“ zadávací řízení na 

dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, schvaluje zadávací dokumentaci 

dle předloženého návrhu a schvaluje seznam oslovených dodavatelů. Kritériem pro hodnocení 

nabídek bude nejnižší nabídková cena.  

 

 

10. Dodatek č.1 k SOD- „Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace na Základní škole 

Masarykova 1289 – objekty RO1.2, RO1.3, RO2.2, RO3.2, 363 01 Ostrov“ – dodatek ke 

smlouvě 

Usn. RM č. 315/20 

RM schvaluje Dodatek č. 1 k SOD 099-20-03-30 Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace na 

Základní škole Masarykova 1289 – objekty RO1.2, RO1.3, RO2.2,  RO3.2, 363 01 Ostrov, 

který mění termín zahájení stavby z 22. 6. 2020 na 26. 4. 2020 

 

 

11. Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě reg. č. 396-16-11-10 na navýšení příkazní odměny správci, 

fa Dospra spol. s r.o., za správu bytového a nebytového majetku Města Ostrov – zrušení 

usnesení  

Usn. RM č. 316/20 

RM ruší usnesení 194/20 ze dne 16. 3. 2020. 

 

Usn. RM č. 317/20 

RM schvaluje dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě reg. č. 396-16-11-10 v souladu s článkem III. 

Příkazní odměna, bodu 13, na navýšení odměny z důvodu míry inflace, ve výši 2,8 % v roce 

2019 zveřejněné Českým statistickým úřadem pro správce fi. Dospra, spol. s r.o., na 

vykonávání správy majetku města Ostrov. 

 

 

12. ZŠ a MŠ Myslbekova, Ostrov – Rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů, 

zajištění bezbariérovosti školy 

Usn. RM č. 318/20 

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

komise a přiděluje veřejnou zakázku „ZŠ a MŠ Myslbekova, Ostrov – Rekonstrukce učebny 

technických a řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy“ dodavateli s nabídkou č. 5 – 

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 14707551 s 

nabídkovou cenou 14 085 972,04 Kč bez DPH a 17 044 026,17  Kč vč. DPH   jako 

nejvýhodnějšího pro zadavatele.  
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V případě odstoupení od veřejné zakázky vítězným dodavatelem zadává RM zakázku dalším 

účastníkům v pořadí: 

-  nabídka č. 4 - BAU-STAV a.s., IČO: 14705877 

-  nabídka č. 3 -  ZISTAV s.r.o.., IČO: 26316803 

 

 

13. ZŠ Májová, Ostrov – Výstavba učebny technických a řemeslných oborů, zajištění 

bezbariérovosti školy 

Usn. RM č. 319/20 

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

komise a přiděluje veřejnou zakázku „ZŠ Májová, Ostrov – Výstavba učebny technických a 

řemeslných oborů, zajištění bezbariérovosti školy“ dodavateli s nabídkou č. 6 – PP - Servis 

Plzeň s.r.o., U Velkého rybníka 688/35, 301 00 Plzeň, IČO: 26322242 s nabídkovou cenou 5 

997 929,19 Kč bez DPH a 7 257 106,33  Kč vč. DPH   jako nejvýhodnějšího pro zadavatele.  

 

 

14. ZŠ Masarykova Ostrov – Rekonstrukce učebny technických oborů, zajištění 

bezbariérovosti školy - 2. etapa 

Usn. RM č. 320/20 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek schvaluje pořadí nabídek dle 

návrhu komise a přiděluje veřejnou zakázku „ZŠ Masarykova Ostrov – Rekonstrukce učebny 

technických oborů, zajištění bezbariérovosti školy - 2.etapa“ dodavateli s nabídkou č. 5 – 

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 14707551 s 

nabídkovou cenou 5 289 502,80 Kč bez DPH a 6 400 298,39  Kč vč. DPH   jako 

nejvýhodnějšího pro zadavatele.  

V případě odstoupení od veřejné zakázky vítězným dodavatelem zadává RM zakázku dalším 

účastníkům v pořadí: 

-  nabídka č. 1 -  ZISTAV s.r.o.., IČO: 26316803 

-  nabídka č. 4 -  BAU-STAV a.s., IČO: 14705877 

 

 
15. Program 3. řádného zasedání ZM 29. 4. 2020 

Usn. RM č. 321/20 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Závěrečný účet města za rok 2019, příděl prostředků do fondů města a účetní závěrka 

k 31. 12. 2019 

3. Rozpočtová opatření 

4. Výběr budoucího vlastníka a prodej společnosti Kabel Ostrov s.r.o. 

5. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

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

7. Občan města roku 2019 

8. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej pozemku st. p. č. 3286 o výměře 70 m² v k. ú. Ostrov nad Ohří 

b) Prodej části pozemku p. č. 562/4 o výměře 17 m² v k. ú. Horní Žďár u Ostrova 

c) Prodej pozemku u sauny na výstavbu bytových domů 

d) Prodej pozemku p. č. 98 a p. č. 99 v k. ú. Hluboký 

e) Prodej pozemků pod garážemi Jáchymovská u pizzerie - předkupní právo 
f) Nákup stavby garáže stojící na pozemku st. p. č. 1226 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

g) Nákup st. p. č. 1008 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří  
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h) Nákup st. p. č. 1012 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 

i) Nákup objektu občanské vybavenosti na pozemku st. p. č. 2834, vše v k. ú. Ostrov 

nad Ohří 

9. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro oblast zdravotnictví, prevence sociálně 

patologických jevů, sociální a humanitární 

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

rozpočtu PO a zprávy z výborů 

 

 

16. Informace starosty 

Usn. RM č. 322/20 

RM projednala podání pojmenované Námitka proti vyhodnocení veřejné zakázky ,,Správa a 

provoz městského koupaliště v Ostrově“ k Radě města Ostrov dne 16. 4. 2020 panem Kamilem 

Vránou a v něm uvedené skutečnosti neshledala důvodnými a tímto je odmítá. 

 

 

17. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města                    místostarosta města  

                


