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Město Ostrov 
Usnesení 

z 16. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v mimořádném termínu dne 26. července 2017 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Ing. Josef Železný, Mgr. Petr Šindelář, LL.M., Ilona Leupold, Ing. Petr 

Nedvěd, Ing. Vladimír Palivec, Petr Kalousek 
Omluven:       Ing. Jitka Samáková 
Tajemnice:     Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:         Šárka Růžičková 
 
 
Program: 

1. Žádosti o navýšení příspěvků pro Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace a 
Městskou knihovnu Ostrov, příspěvková organizace - mzdové prostředky 

2. Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace, vyhlášení výběrového řízení - v 
listinné podobě 

3. Rozpočtové opatření č. 131/2017 – OKS – Městská knihovna a DK Ostrov - navýšení 
příspěvků na provoz na mzdové prostředky 

4. Rozpočtové opatření č. 132/2017 – OI – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 
objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo 

5. VZ - B. j. 18 PB – KoDuS Ostrov - výběr dodavatele 
6. Program 6. řádného zasedání ZM 02. 08. 2017 
7. Informace o ekonomické situaci v OT a.s., návrh na zvýšení ceny tepla 

 
 
Účast: 
Vedoucí OKS k bodu 1 a 2 
Vedoucí OF k bodům 3 a 4 
Vedoucí OI k bodu 5 
Taj k bodu 6 
 
 
1. Žádosti o navýšení příspěvků pro Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace a Městskou 
knihovnu Ostrov, příspěvková organizace - mzdové prostředky 
Usn. RM č. 681/17 
RM souhlasí s navýšením příspěvku na provoz na rok 2017 ve výši 103.870 Kč pro Dům 
kultury Ostrov, příspěvkovou organizaci, v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se 
mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 01. 07. 2017. 
 
Usn. RM č. 682/17 
RM souhlasí s navýšením příspěvku na provoz na rok 2017 ve výši 230.000 Kč pro Městskou 
knihovnu Ostrov, příspěvkovou organizaci, v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se 
mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 01. 07. 2017. 
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2. Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace, vyhlášení výběrového řízení 
Usn. RM č. 683/17 
RM bere na vědomí výpověď z pracovního poměru ředitele Domu kultury Ostrov, 
příspěvkové organizace, se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, IČO: 005 20 136, panem Ing. 
Janem Filipem, MSc., MBA ke dni 31. 08. 2017. 
 
 
Usn. RM č. 684/17 
RM vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Domu kultury Ostrov, příspěvkové 
organizace a schvaluje oznámení o konání výběrového řízení v předloženém znění. 
 
 
3. Rozpočtové opatření č. 131/2017 – OKS – Městská knihovna a DK Ostrov - navýšení 
příspěvků na provoz na mzdové prostředky 
Usn. RM č. 685/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 131/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 333.870 Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 230.000 Kč pro Městskou 
knihovnu Ostrov, příspěvková organizace a zvyšují se výdaje o 103.870 Kč pro Dům kultury 
Ostrov, příspěvková organizace na příspěvek na provoz na mzdové prostředky. 
 
 
4. Rozpočtové opatření č. 132/2017 – OI – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 
objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo 
Usn. RM č. 686/17 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 132/2017: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2017 o 600 tis. Kč převodem z fondu rezerv a 
rozvoje, snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2017 o 700 tis. Kč na rekonstrukci objektu 
zámeckého hotelu – Myslivna a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 
1.300 tis. Kč na rekonstrukci objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na 
cyklistické odpočívadlo. 
 
 
5. VZ - B. j. 18 PB – KoDuS Ostrov - výběr dodavatele 
Usn. RM č. 687/17 
RM na základě vyřazení hodnotící komisí vylučuje ze soutěže o veřejnou zakázku „B. j. 18 
PB – KoDuS Ostrov, identifikační číslo 117D064000092“ nabídku č. 7 dodavatele KAZIKO 
a.s., IČO: 26693054 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel nepředložil 
oceněný výkaz výměr na VZT, silnoproud, slaboproud a hromosvod. 
 
 
Usn. RM č. 688/17 
RM na základě vyřazení hodnotící komisí vylučuje ze soutěže o veřejnou zakázku „B. j. 18 
PB – KoDuS Ostrov, identifikační číslo 117D064000092“ nabídku č. 8 dodavatele STABIA 
s.r.o., IČO: 29111021 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel nepředložil 
oceněný výkaz výměr na VZT, silnoproud, slaboproud, hromosvod a časový harmonogram. 
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Usn. RM č. 689/17 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria ekonomická výhodnost 
nabídky schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 
„B. j. 18 PB – KoDuS Ostrov, identifikační číslo 117D064000092“ dodavateli s nabídkou  
č. 5, SWIETELSKY s.r.o., IČO: 48035599 s hodnocením 92,1%. Nabídková cena 
18 222 222,22 Kč bez DPH tj. 20 955 555,55 Kč včetně 15 % DPH. Zakázka bude dokončena 
300 dní od zahájení prací. 
 
 
6. Program 6. řádného zasedání ZM 02. 08. 2017 
Usn. RM č. 690/17 
Program: 

1. Slib člena zastupitelstva města 
2. Rozpočtové opatření č. 125/2017 – OI – přesun finančních prostředků z FRR na 

parkoviště a chodník před čp. 1202 
3. Rozpočtové opatření č. 131/2017 – OKS – Městská knihovna a DK Ostrov - navýšení 

příspěvků na provoz na mzdové prostředky 
4. Rozpočtové opatření č. 132/2017 – OI – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 

objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo  
 
 
7. Informace o ekonomické situaci v OT a.s., návrh na zvýšení ceny tepla 
Usn. RM č. 691/17 
RM se seznámila se záměrem OT a.s. zvýšit cenu tepla dle předloženého návrhu a 
s předloženým záměrem souhlasí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ing. Josef Železný       Mgr. Petr Šindelář, LL.M. 
       starosta                              místostarosta 


