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Město Ostrov 

Usnesení 

z 11. řádného jednání Rady města Ostrov 

konané v řádném termínu dne 14. května 2018 od 13:00 hod.  

v  zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

Přítomni: Ing. Josef Železný, Ilona Leupold, Petr Kalousek 

Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, Ing. Jitka Samáková,  

Omluveni:      Mgr. Petr Šindelář, LL.M., 

Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová   

Zapsala: Šárka Růžičková 

 

 

Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Mimořádná přidělení bytů 

3. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 

4. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 

5. Pravidla pro jmenování členů redakční rady Ostrovského měsíčníku a její činnost 

6. Souhlas s navýšením poskytnuté programové dotace pro Richarda Rychlíka  

7.  Vyřazení, likvidace majetku příspěvkových organizací 

8. Předání majetku do správy MŠ Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace 

9. VZ "Realizace úspor energie MDDM Ostrov, Školní 231 - oprava střechy a krovu" - 

zadávací podmínky 

10. VZ - Ostrov - oprava 3 výtahů - výběr zhotovitele 

11. Výběr zhotovitele - MŠ Palackého vzduchotechnika 

12. Výběr zhotovitele - výměna stoupaček a otopných těles na ZŠ Májová 

13. Ceník vstupného na městské koupaliště Ostrov pro sezónu 2018  

14. Nákup 8 ks betonových sloupů od ČEZ distribuce  

15. VZ "Hluboký východ, oprava místní komunikace" - výběr zhotovitele 

16. Prodeje, nákupy, směny 

a) Nákup st. p. č. 1067/21 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří-využití 

předkupního práva 

17. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 971/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 

kabelové vedení NN ČEZ Distribuce, a. s. 

18. Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, dodatek č. 2" 

19. Rozpočtová opatření 

20. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

21. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

22. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na pořízení projektové dokumentace 

23. VZ - Úprava prostranství před ZŠ J.V.Myslbeka - zadávací podmínky 

24. Informace starosty 

25. Zprávy z komisí  
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Účast: 

Vedoucí OSVZ k bodům 2 až 4 

Vedoucí OKS k bodům 5 až 8 

Vedoucí OI k bodu 9 a 23 

Vedoucí OSMM k bodům 10 až 15 

Vedoucí OMM k bodům 16 a 17 

Vedoucí ODS k bodu 18  

Vedoucí OF 19 až 22 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usn. RM č. 389/18 

RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2018 

pod č. 89/18, 149/18, 150/18, 188/18, 190/18, 193/18 až 195/18, 197/18, 198/18, 201/18 až 

204/18, 209/18 až 213/18, 222/18 až 224/18, 226/18, 249/18, 300/18 až 374/18 a 388/18. 

 

 

2. Mimořádná přidělení bytů 

Usn. RM č. 390/18 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v ul. Nad Nádražím čp. 382/6 v Ostrově p. 

M. R. 

 

Usn. RM č. 391/18 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+1 v ul. Nad Nádražím 382/5 v Ostrově 

manželům D. a M. R. 

 

Usn. RM č. 392/18 

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

 

Usn. RM č. 393/18 

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

Ostrově p. Z. M. 

 

Usn. RM č. 394/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v Ostrově p. D. I. 

 

Usn. RM č. 395/18 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu pro osoby s nízkými příjmy v Ostrově pí. L. N. 

 

Usn. RM č. 396/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. R. Š. 

 

Usn. RM č. 397/18 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v původní čp. 1377 v Ostrově p. J S. 

 

Usn. RM č. 398/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. N. Z. 

 

Usn. RM č. 399/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v  Ostrově pí. H. V. 
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Usn. RM č. 400/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením jiného bytu v Ostrově p. M. K. 

 

Usn. RM č. 401/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. P. D.  

 

Usn. RM č. 402/18 

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

v Ostrově pí. D. H. 

 

Usn. RM č. 403/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením jiného bytu v Ostrově pí. J. H. 

 

Usn. RM č. 404/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. J. H. 

 

Usn. RM č. 405/18 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu pro osoby s nízkými příjmy v Ostrově pí. L. H. 

 

Usn. RM č. 406/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením jiného bytu v Ostrově p. M. M. 

 

Usn. RM č. 407/18 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+0 v původní čp. 1377 na Jáchymovské ul. v 

Ostrově pí. A. H. 

 

Usn. RM č. 408/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. J. L. 

 

Usn. RM č. 409/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově p. J. F. 

 

Usn. RM č. 410/18 

RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí. L. V. 

 

Usn. RM č. 411/18 

RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu pro osoby s nízkými příjmy v Ostrově pí. J. H. 

 

Usn. RM č. 412/18 

RM nesouhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů 612 v Ostrově pro manžele H. a P. B. 

 

Usn. RM č. 413/18 

RM souhlasí s přidělením jiného bytu pí. V. Ř. na Hlavní tř, 1365-7 v Ostrově v Domě 

s pečovatelskou službou. 

 

Usn. RM č. 414/18 

RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou na Hlavní tř. 

1365-7 v Ostrově o tyto žadatele: J.  D., H. R., V. Š., S. K. 
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Usn. RM č. 415/18 

RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty 1+1 v Domě s pečovatelskou službou na Hlavní 

tř. 1365-7 v Ostrově o tyto žadatele: M. a E. J. 

 

Usn. RM č. 416/18 

RM souhlasí s přidělením bytu zvláštního určení v Ostrově p. R. B. 

 

Usn. RM č. 417/18 

RM souhlasí s doplněním pořadníku na byty v Obytném souboru Klášter Ostrov o tyto 

žadatele: R. W., P. a S. O., J. K. 

 

Usn. RM č. 418/18 

RM nesouhlasí s doplněním pořadníku na byty v Obytném souboru Klášter Ostrov o tyto 

žadatele: J. G. 

 

Usn. RM č. 419/18 

RM schvaluje Dodatek č. 10 k Pravidlům pro hospodaření s byty v majetku Města Ostrov. 

 

 

3. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 

- bez usnesení.  

 

 

4. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 

Usn. RM č. 420/18 

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

2018 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 

Ostrov pro zdravotně postižené děti pro R. B., zastoupeného paní D. B. ve výši 10.000 Kč. 

 

Usn. RM č. 421/18 

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

2018 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 

Ostrov pro zdravotně postižené děti pro T. G., zastoupenou paní M. G. ve výši 10.000 Kč. 

 

Usn. RM č. 422/18 

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

2018 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 

Ostrov pro zdravotně postižené děti pro D. K., zastoupeného paní J. K. ve výši 5.000 Kč. 

 

Usn. RM č. 423/18 

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

2018 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 

Ostrov pro zdravotně postižené děti pro O. M., zastoupeného paní Z. M. ve výši 10.000 Kč. 

 

Usn. RM č. 424/18 

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

2018 dle Pravidel pro poskytnutí jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu města 

Ostrov pro zdravotně postižené děti pro N. Š., zastoupenou paní M. Š. ve výši 10.000 Kč. 
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5. Pravidla pro jmenování členů redakční rady Ostrovského měsíčníku a její činnost 

- bez usnesení 

 

 

6. Souhlas s navýšením poskytnuté programové dotace pro Richarda Rychlíka  

Usn. RM č. 425/18 

RM schvaluje navýšení programové dotace z rozpočtu města na rok 2018 o 5 000 Kč spolu 

s veřejnoprávní smlouvou v předloženém znění na úhradu nákladů spojených s pořádáním 

akce Muzikantské pozdní odpoledne – s panem Richardem Rychlíkem, nar. xxxx, bytem 

xxxx, Ostrov, PSČ 363 01. 

 

 

7. Vyřazení, likvidace majetku příspěvkových organizací 

Usn. RM č. 426/18 

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

nefunkční kopírky a poškozeného žebříku z důvodu nefunkčnosti a zastaralosti z evidence 

Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace, v celkové pořizovací 

ceně 26 040 Kč. 

 

Usn. RM č. 427/18 

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

opotřebované a neopravitelné pohovky z důvodu nefunkčnosti z evidence Mateřské školy 

Ostrov, Palackého 1045, příspěvkové organizace, v celkové pořizovací ceně 4 070,00 Kč.  

 

Usn. RM č. 428/18 

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

poškozených hraček, nábytku, elektrických přístrojů, výpočetní techniky a drobného majetku 

z důvodu havárie na vodoinstalaci z evidence Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, 

příspěvkové organizace, v celkové pořizovací ceně 304 589,00 Kč. 

 

Usn. RM č. 429/18 

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

nefunkčních a zastaralých elektrických přístrojů, výpočetní techniky a drobného majetku 

z důvodu nerentabilních oprav, nefunkčnosti a zastaralosti z evidence Základní umělecké 

školy Ostrov, příspěvkové organizace, v celkové pořizovací ceně 182 224,70 Kč.  

 

Usn. RM č. 430/18 

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

nefunkčních a neopravitelných elektrických přístrojů, elektroniky, výpočetní techniky, 

nábytku a drobného majetku z důvodu nerentabilních oprav, nefunkčnosti a zastaralosti 

z evidence Městského domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvkové organizace, v celkové 

pořizovací ceně 523 721,48 Kč.  
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8. Předání majetku do správy MŠ Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace 

Usn. RM č. 431/18 

RM souhlasí s převedením majetku v celkové hodnotě 331 227,60 Kč vč. DPH – do správy 

Mateřské škole Ostrov, Halasova 765, příspěvkové organizaci, v předloženém znění. 

 

 

9. VZ "Realizace úspor energie MDDM Ostrov, Školní 231 - oprava střechy a krovu" - 

zadávací podmínky 

Usn. RM č. 432/18 

RM schvaluje pro projekt „Realizace úspor energie MDDM Ostrov, Školní 231 – oprava 

střechy a krovu“ 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. VZ - Ostrov - oprava 3 výtahů - výběr zhotovitele 

Usn. RM č. 433/18 

RM vylučuje ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Ostrov – Oprava 3 výtahů“ uchazeče 

s nabídkou č. 2 - VÝTAHY VANĚRKA s.r.o., Mostecká 4, 419 01 Duchcov, IČ: 25479296 - 

z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. 

 

Usn. RM č. 434/18 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 

cena přiděluje veřejnou zakázku „Ostrov - Oprava 3 výtahů“ uchazeči s nabídkou č. 1 - 

I.C.C.LIFT s.r.o., Třída 5. května 616, 349 01 Stříbro, IČ: 29075254 s nabídkovou cenou 

2 619 000,00 Kč bez DPH jako nejvýhodnějšího pro zadavatele. 

 

 

11. Výběr zhotovitele - MŠ Palackého vzduchotechnika 

Usn. RM č. 435/18 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 

cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku „MŠ 

Palackého vzduchotechnika“ uchazeči s nabídkou č. 2 firmě NCI.CZ ENGINEERING s.r.o., 

Gorkého 613, 436 01 Litvínov, IČ:28683218 za cenu 683 712,00 Kč bez DPH, tj. 827 291,00 

Kč včetně DPH 21%, jako nejvýhodnější pro zadavatele.  

 

 

12. Výběr zhotovitele - výměna stoupaček a otopných těles na ZŠ Májová 

Usn. RM č. 436/18 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 

cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 

„Výměna stoupaček a otopných těles na ZŠ Májová“ uchazeči s nabídkou č. 3, firmě Radek 

Říha, Jáchymovská 190, 363 01 Ostrov IČ:87007932 za cenu 939 580,00 Kč bez DPH, tj. 

1 136 892,00 Kč včetně DPH 21%, jako nejvýhodnější pro zadavatele.  
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13. Ceník vstupného na městské koupaliště Ostrov pro sezónu 2018  

Usn. RM č. 437/18 

RM schvaluje ceník vstupného na koupaliště Ostrov pro sezónu 2018 dle předloženého 

návrhu (ceny ve stejné výši jako v roce 2017).  

Specifikace položek 2018 

Celodenní vstupné - dospělí  50,- Kč 

Celodenní vstupné děti - 6 až 15 let a senioři nad 65let 30,- Kč 

Odpolední vstupné – dospělí (od 15,00 hod.)  35,- Kč 

Odpolední vstupné děti 6 až 15 let a senioři nad 65 let (od 15,00 hod)  25,- Kč 

Jednotné vstupné pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P ve výši 25,- Kč/den a u 

dětí do 15 let vstup zdarma. 
25,- Kč  

Děti do 6 let (pouze v doprovodu dospělého)   Zdarma  

 

 

14. Nákup 8 ks betonových sloupů od ČEZ distribuce  

Usn. RM č. 438/18 

RM doporučuje ZM schválit nákup 8 ks betonových sloupů veřejného osvětlení od 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, 

DIČ CZ24729035, za nabídkovou cenu 9.680,00 Kč, včetně 21% DPH.   

 

 

15. VZ "Hluboký východ, oprava místní komunikace" - výběr zhotovitele 

Usn. RM č. 439/18 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek, dle kritéria nejnižší nabídková 

cena, přiděluje veřejnou zakázku na realizaci stavby "Hluboký východ, oprava místní 

komunikace" uchazeči s nabídkou č. 2 - Údržba silnic Karlovarského kraje a.s., Na Vlečce 

177, 360 01 Otovice, IČ: 26402068, s nabídkovou cenou 786 459,00 Kč bez DPH, tj. 

951 615,00 Kč včetně DPH, jako nejvýhodnějšího pro zadavatele.   

 

 

16. Prodeje, nákupy, směny 

a) Nákup st. p. č. 1067/21 spolu se stavbou garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří-využití 

předkupního práva 

Usn. RM č. 440/18 

RM doporučuje ZM schválit v rámci využití předkupního práva nákup pozemku spolu se 

stavbou garáže bez čp/če, stojící na st. p. č. 1067/21 v k. ú. Ostrov na Ohří z majetku paní A. 

P. nar. xxxx, bytem xxxx, 363 01 Ostrov, do majetku Města Ostrov, za cenu dle znaleckého 

posudku ve výši 64 690,00 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem, tj. náklady za 

vypracování ZP, za úhradu kolku na návrh na vklad práva do katastru nemovitostí a sepis 

kupní smlouvy uhradí kupující, tj. Město Ostrov. 
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17. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 971/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří – 

kabelové vedení NN ČEZ Distribuce, a. s. 

Usn. RM č. 441/18 

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

údržby a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby  

„Ostrov, KV, Jáchymovská, pč. 972/8, kNN“, č. IV-12-0013340, vymezujícího rozsah  

věcného  břemene  –  služebnosti   a   právo  provést   stavbu  na  p. p. č. 971/1 v  k. ú.  Ostrov 

nad Ohří pro oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem, Teplická 874/8, 

405 02 Děčín IV - Podmokly, 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. Náklady na zřízení věcného břemene - služebnosti, vypracování GP, včetně 

zaplacení náhrad povinnému, ponese oprávněný. 

 

 

18. Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, dodatek č. 2" 

Usn. RM č. 442/18 

RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní 

dopravě a pověřuje starostu jeho podpisem. 

 

 

19. Rozpočtová opatření 

19a) Rozpočtové opatření č. 28/2018 – OKS – přesun finančních prostředků na individuální 

dotaci pro Tělovýchovnou jednotu MDDM Ostrov na Memoriál Miroslava Kitzberga 

Usn. RM č. 443/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2018: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 20 tis. Kč z finančních darů obyvatelstvu 

při reprezentaci města a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 20 tis. Kč 

na individuální dotaci pro Tělovýchovnou jednotu MDDM Ostrov na Memoriál Miroslava 

Kitzberga. 

 

19b) Rozpočtové opatření č. 29/2018 – OKS – přesun finančních prostředků na individuální 

dotaci pro Ostrovský Macík na nákup nového vozidla odchytové služby 

Usn. RM č. 444/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2018: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 50 tis. Kč z finančních darů obyvatelstvu 

při reprezentaci města a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 50 tis. Kč 

na individuální dotaci pro Ostrovský Macík na nákup nového vozidla odchytové služby. 

 

19c) Rozpočtové opatření č. 30/2018 – OMM – přesun finančních prostředků na úhradu 

nájemného vlastníkům objektů za účelem umístění technologie telekomunikační sítě 

Usn. RM č. 445/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 30/2018: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 40 tis. Kč z živelného pojištění majetku 

města a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2018 o 40 tis. Kč na úhradu nájemného 

vlastníkům objektů za účelem umístění technologie telekomunikační sítě. 
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19d) Rozpočtové opatření č. 31/2018 – OSMM – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny 

za havárii v MŠ Halasova, výdaje na opravu elektroinstalace v MŠ Masarykova, na 

rekonstrukci otopné soustavy v ZŠ Májová a na opravu chodníku v MŠ Halasova 

Usn. RM č. 446/18 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2018: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 1.128.205 Kč z přijatého 

pojistného plnění, zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 817 tis. Kč na 

opravu elektroinstalace v MŠ Masarykova, zvyšují se výdaje o 137 tis. Kč na rekonstrukci 

otopné soustavy v ZŠ Májová a zvyšují se výdaje o 174.205 Kč na opravu chodníku v MŠ 

Halasova.  

 

19e) Rozpočtové opatření č. 31/2018 – OKS – přijatý dar do soutěže stavba Karlovarského 

kraje 2018 

Usn. RM č. 447/18 

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 31/2018: 

Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2018 ve výši 10.500 Kč z přijatého daru do 

soutěže stavba Karlovarského kraje 2018 a zvyšují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2018 

o 10.500 Kč na podání přihlášky do soutěže stavby Karlovarského kraje na nový atletický 

areál v Ostrově.  

 

 

20. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

Usn. RM č. 448/18 

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na koupi 

pozemku pro výstavbu RD z programu finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov 

pro rok 2018 ve výši 150.000,00 Kč s panem L. Š., nar. xxxx, bytem xxxx, 363 01 Ostrov a 

paní B. Š., nar. xxxx, bytem xxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 

 

 

21. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na realizaci změny vytápění 

Usn. RM č. 449/18 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na výměnu nevyhovujícího 

kotle na tuhá paliva s ručním podáváním za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje ve výši 

48.870,00 Kč s panem K. K., nar. xxxx a paní H. K., nar. xxxx, oba bytem xxxx, 363 01 

Ostrov v předloženém znění. 

 

Usn. RM č. 450/18 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na výměnu nevyhovujícího 

kotle na tuhá paliva s ručním podáváním za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje ve výši 

50.000,00 Kč s panem J. K., nar. xxxx, bytem xxxx, 363 01 Ostrov v předloženém znění. 

 

 

22. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na pořízení projektové dokumentace 

Usn. RM č. 451/18 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na pořízení projektové 

dokumentace pro realizaci oprav bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2018 ve výši 

50.000,00 Kč se Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 966, 967 ulice Klínovecká  

363 01  Ostrov v předloženém znění. 
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23. VZ - Úprava prostranství před ZŠ J.V.Myslbeka - zadávací podmínky 

Usn. RM č. 452/18 

RM schvaluje pro projekt „Úprava prostranství před ZŠ J.V.Myslbeka“ 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. 

 

 

24. Informace starosty 

- bez usnesení.  

 

 

25. Zprávy z komisí  

- bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Železný v.r.                      Ilona Leupold  v.r.                                  

  starosta města          2. místostarostka města 


