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Město Ostrov 
Usnesení 

z 15. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 10. 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, Ing. Jitka Samáková, Petr Kalousek 
Omluven:        
Tajemnice:     Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:         Šárka Růžičková 
 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Vyřazení a likvidace majetku MP Ostrov 
3. Vyřazení a likvidace majetku města 
4. Mimořádná přidělení bytů 
5. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
6. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 
7. a) Souhlas s použitím RF pro Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, 

příspěvková organizace 
b) Souhlas s úpravou IF pro Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, 
příspěvková organizace 

8. Žádost Základní školy Ostrov, Májová 997 příspěvkové organizace o souhlas se změnou 
plánu investic na r. 2017 

9. Žádost o prominutí sankce 
10. Pronájmy, výpůjčky: 

a) Změna nájemních smluv v souvislosti s geodetickým zaměřením skutečného stavu 
oplocení zahrádek v k. ú. Květnová 

b) Pronájem části pozemku p. č. 768/2 o výměře 40 m2 (pozemek pod rampou) v k. ú. 
Ostrov nad Ohří 

c) Výpůjčka pozemku p. č. 173/1 a p. č. 173/2 v k. ú. Vykmanov u Ostrova 
11. Prodeje, nákupy: 

a) Prodej části pozemku p. č. 35/2 o výměře cca 107 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
12. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 035-16-02-09 a odkoupení technického 

zhodnocení pozemku – Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. – Rezidence Severní 
13. Letní tábor MDDM Ostrov v Manětíně - pergoly a venkovní architektura - výběr 

dodavatele 
14. Ostrov, U Nemocnice 1202 – DOMOV PRO SENIORY – OBJEKT „C“ - dodatek 

smlouvy č. 2 
15. Dodatek č. 2 k SOD reg. č. 110-17-03-14 na provedení stavby Rekonstrukce místní 

komunikace v obci Kfely 
16. Zrušení VZ Most přes Bystřici u skateparku 
17. Výběr zhotovitele na zakázku " Oprava topení ZŠ Májová 997"  
18. Veřejná zakázka MR „Ostrov - Oprava 3 výtahů“ - výběr zhotovitele 
19. Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury v ulici U Nemocnice. 
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20. Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury v ulici Nad Nádražím, 
Ostrov 

21. Územní studie Ostrov – Jáchymovská ulice – vlečka 
22. Dopravní a urbanistická studie Mírové náměstí, Ostrov 
23. Informace starosty 

a) Veřejná zakázka - Stavební úpravy objektu Ostrov, Krušnohorská 197 - zadávací 
dokumentace 

b) Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
c) Rozpočtové opatření č. 130/2017 – OKS - účelová investiční a neinvestiční dotace 

z Ministerstva kultury pro knihovnu na projekt Obnova klíčové techniky a software a 
na projekt Tritius 

d) Podpora Gymnázia Ostrov 
 

24. Zprávy z komisí  
 
 
Účast: 
Velitel MP k bodu 2 
Vedoucí OVV k bodu 3 
Vedoucí OSVZ k bodům 4 až 6 
Vedoucí OKS k bodům 7a) b), 8 
Vedoucí OF k bodům 9 a 23c) 
Vedoucí OMM k bodům 10 až 12 
Vedoucí OI k bodům 13 a 14, 23a) 
Vedoucí OMS k bodům 15 až 18 
Vedoucí ORÚP k bodům 19 až 22 
Vedoucí ODS k bodu 23b) 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 632/17 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2017 
pod č. 10/17, 205/17, 207/17, 364/17, 386/17 až 390/17, 405/17, 411/17, 416/17, 417/17, 
454/17, 455/17, 538/17, 554/17 až 566/17, 571/17 až 575/17, 585/17 až 598/17, 602/17, 
607/17, 608/17, 618/17 až 620/17, 624/17 a 627/17. 
 
 
2. Vyřazení a likvidace majetku MP Ostrov 
Usn. RM č. 633/17 
RM souhlasí na základě doporučení likvidační komise města s vyřazením z evidence majetku 
a s likvidací majetku MP Ostrov dle předloženého návrhu MP Ostrov.  
 
 
3. Vyřazení a likvidace majetku města 
Usn. RM č. 634/17 
RM na základě doporučení likvidační komise města schvaluje vyřazení majetku města a jeho 
likvidaci dle předloženého návrhu s výjimkou majetku evidovaného pod těmito inventárními 
čísly 49/712; 49/713, 04/183, 45/494, 45/514, 45/523. 
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4. Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č. 635/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+1 v ul. Odborů 619/31 Ostrově p. A.P. 
 
Usn. RM č. 636/17 
RM souhlasí s podnájmem bytu o velikosti 1+kk na čp. 612, v ul. Odborů v Ostrově pro p. M. 
P. na dobu od 15. 7. 2017 do 14. 1. 2018. 
 
Usn. RM č. 637/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v přístavbě čp. 1377 na Jáchymovské ul. 
v Ostrově p. J. H. 
 
Usn. RM č. 638/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+1 v Ostrově v domech pro osoby s nízkými 
příjmy pí. V. P. 
 
Usn. RM č. 639/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v Ostrově pí. K. J. a p. A. H.  
 
Usn. RM č. 640/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+1 v Ostrově v domech pro osoby s nízkými 
příjmy pí. K. K. 
 
Usn. RM č. 641/17 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově manželům L. a N. H. 
 
Usn. RM č. 642/17 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v přístavbě čp. 1377 na Jáchymovské ul. 
v Ostrově p. P. T. 
 
Usn. RM č. 643/17 
RM souhlasí s přidělením bytu zvláštního určení v Ostrově pí. M. R. 
 
Usn. RM č. 644/17 
RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu v ul. Odborů čp. 612/22 o velikosti 3+kk pro  
p. R. V. - na dobu od 1. 6. 2017 do 30. 11. 2017. 
 
Usn. RM č. 645/17 
RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu v ul. Odborů čp. 612/14 o velikosti 1+kk pro  
pí. J. S. - na dobu od 1. 9. 2017 do 31. 8.2018. 
 
 
Usn. RM č. 646/17 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Obytném souboru Klášter Ostrov o žadatele: P. 
a J. D., D. H., J. K. 
 
 
Usn. RM č. 647/17 
RM souhlasí s rozšířením nájemní smlouvy k bytu v ul. Odborů 620/19 v Ostrově o dalšího 
nájemce – pí. V. Č. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají nezměněna. 
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Usn. RM č. 648/17 
RM souhlasí s prodloužením podnájmu bytu v ul. Odborů čp. 612/17 o velikosti 3+kk pro  
p. V. U. - na dobu od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018. 
 
 
5. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
- bez usnesení.  
 
 
6. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti - veřejnoprávní smlouvy 
Usn. RM č. 649/17 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2017 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. 
 
 
7a) Souhlas s použitím RF pro Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, 
příspěvková organizace 
Usn. RM č. 650/17 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Základní školy Ostrov, Myslbekova 996, 
příspěvkové organizace takto: 

- pořízení obrazovek pro sledování obrazu z bezpečností kamery ve výši maximálně  
57 tis. Kč, 

- rozšíření přístupového systému / čtečky čipů ve výši maximálně 121 tis. Kč, 
- pořízení nábytku do učeben v základní škole ve výši maximálně 180 tis. Kč, 
- pořízení a instalace rolet do oken ve výši maximálně 240 tis. Kč, 
- pořízení nábytku na chodbu před kancelářemi ve výši maximálně 100 tis. Kč. 

 
 
7b) Souhlas s úpravou IF pro Základní školu a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, 
příspěvková organizace 
Usn. RM č. 651/17 
RM souhlasí se změnou investičního plánu na rok 2017 Základní školy a Mateřské školy 
Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizace a nově schvaluje pořízení nábytku do 
učebny hudební výchovy v celkové ceně do 116 000,00 Kč vč. DPH. Ostatní plánované 
investice na r. 2017 zůstávají beze změny. 
 
 
8. Žádost Základní školy Ostrov, Májová 997 příspěvkové organizace o souhlas se změnou 
plánu investic na r. 2017 
Usn. RM č. 652/17 
RM souhlasí se změnou plánu investic na rok 2017 Základní školy Ostrov, Májová 997, 
příspěvkové organizace a schvaluje nákup další interaktivní tabule v ceně max. 85 000,00 Kč. 
 
 
9. Žádost o prominutí sankce 
Usn. RM č. 653/17 
RM doporučuje ZM schválit prominutí sankce ve výši 127 356 Kč z poskytnuté dotace pro 
výstavbu rodinného domu, vyplývající z porušení smlouvy, paní E. T. nar. xxxx, bytem xxxx, 
Ostrov.  
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10. Pronájmy, výpůjčky: 
10a) Změna nájemních smluv v souvislosti s geodetickým zaměřením skutečného stavu 
oplocení zahrádek v k. ú. Květnová 
Usn. RM č. 654/17 
RM schvaluje, na základě geodetického zaměření skutečného stavu oplocení, změnu Nájemní 
smlouvy reg. č. 304-12-10-17 ze dne 15.10.2012, uzavřené s panem V. K., dat. nar. xxxx, 
bytem Ostrov, xxxx, PSČ 363 01, spočívající ve změně výměry původně pronajímané části 
pozemku p. č. 46/15 o výměře 24 m2 na část pozemku p. č. 46/15 o výměře 22 m2, vše v k. ú. 
Květnová. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem V. K. nebude uzavřena do 30 
dnů ode dne doručení usnesení RM panu V. K., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 
usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 655/17 
RM schvaluje, na základě geodetického zaměření skutečného stavu oplocení, změnu Nájemní 
smlouvy reg. č. 009-16-01-14 ze dne 13.01.2016, uzavřené s panem R. H., dat. nar. xxxx, 
bytem Ostrov, xxxx, PSČ 363 01, spočívající ve změně výměry původně pronajímaného 
celého pozemku p. č. 1434/53 o výměře 503 m2 na část pozemku  1434/53 o výměře 457 m2, 
a v rozšíření předmětu pronájmu o část pozemku p. č. 1434/51 o výměře 61 m2 a část 
pozemku p. č. 48/4 o výměře 5 m2, vše v k. ú. Květnová. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem R. H. nebude uzavřena do 30 
dnů ode dne doručení usnesení RM panu R. H., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 
usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 656/17 
RM schvaluje, na základě geodetického zaměření skutečného stavu oplocení, změnu Nájemní 
smlouvy reg. č. 201-13-08-13 ze dne 12.08.2013, uzavřené s paní L. L., dat. nar. xxxx, bytem 
Ostrov, xxxx, PSČ 363 01,  spočívající ve změně výměry původně pronajímané části 
pozemku p. č. 46/15 o výměře 998 m2 na část pozemku p. č. 46/15 o výměře 1 002 m2, a 
v rozšíření předmětu pronájmu o část pozemku p. č. 46/14 o výměře 187 m2 a část pozemku 
p. č. 48/2 o výměře 55 m2, a v přistoupení druhého nájemce, a to pana R. L., dat. nar. xxxx, 
bytem, Ostrov, xxxx, PSČ 363 01, vše v k. ú. Květnová. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a manželi L. nebude uzavřena do 30 dnů 
ode dne doručení usnesení RM manželům L., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 
usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 657/17 
RM schvaluje, na základě geodetického zaměření skutečného stavu oplocení, změnu Nájemní 
smlouvy reg. č. 220-12-07-11 ze dne 10.07.2012, uzavřené s panem J. B., dat. nar. xxxx, 
bytem Ostrov, xxxx, PSČ 363 01,  spočívající ve změně výměry původně pronajímaného 
celého pozemku p. č. 1434/21 o výměře 1 644 m2 na část pozemku  1434/21 o výměře 1 608 
m2, a v rozšíření předmětu pronájmu o část pozemku p. č. 1434/53 o výměře 46 m2 a část 
pozemku st. p. č. 23 o výměře 5 m2, vše v k. ú. Květnová. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem J. B. nebude uzavřena do 30 
dnů ode dne doručení usnesení RM panu J. B., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 
usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
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Usn. RM č. 658/17 
RM schvaluje, na základě geodetického zaměření skutečného stavu oplocení, změnu Nájemní 
smlouvy reg. č. 259-13-11-04 ze dne 30.10.2013, uzavřené s panem F. Š., dat. nar. xxxx, 
bytem Ostrov, xxxx, PSČ 363 01,  spočívající ve změně výměry původně pronajímaného 
celého pozemku p. č. 48/2 o výměře 635 m2 na část pozemku  48/2 o výměře 579 m2, vše v k. 
ú. Květnová. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem F. Š. nebude uzavřena do 30 
dnů ode dne doručení usnesení RM panu F. Š., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 
usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 659/17 
RM schvaluje, na základě geodetického zaměření skutečného stavu oplocení, změnu Nájemní 
smlouvy reg. č. 294-09-10-29 ze dne 27.10.2009, uzavřené s panem J. K., dat. nar. xxxx, 
bytem Ostrov, xxxx, PSČ 363 01, spočívající ve změně výměry původně pronajímané části 
pozemku p. č. 46/14 o výměře 300 m2 na část pozemku  46/14 o výměře 625 m2, vše v k. ú. 
Květnová. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem J. K. nebude uzavřena do 30 
dnů ode dne doručení usnesení RM panu J. K., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 
usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
10b) Pronájem části pozemku p. č. 768/2 o výměře 40 m2 (pozemek pod rampou) v k. ú. 
Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 660/17 
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 768/2 o výměře 40 m2 za účelem užívání 
montážní rampy na něm vybudované, za nájemné ve výši 7,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, 
panu L. Č., dat. nar. xxxx, bytem Ostrov, xxxx, PSČ 363 01. 
V případě, že smlouva o nájmu nebude s panem L. Č. uzavřena do 30 dnů ode dne doručení 
usnesení RM panu L. Č., bude dnem následujícím po uplynutí této lhůty usnesení automaticky 
v plném rozsahu zrušeno. 
 
10c) Výpůjčka pozemku p. č. 173/1 a p. č. 173/2 v k. ú. Vykmanov u Ostrova 
Usn. RM č. 661/17 
RM neschvaluje vypůjčit pozemek p. č. 173/1 o výměře 2 033 m2 a pozemek p. č. 173/2                                  
o výměře 2 373 m2, vše v k. ú. Vykmanov u Ostrova, společnosti Spolek občanů a přátel 
Vykmanova, IČO 058 19 156, se sídlem Ostrov, Vykmanov 28, PSČ 363 01, za účelem 
využití pro konání společných akcí občanů obce Vykmanov. 
 
 
11. Prodeje, nákupy: 
11a) Prodej části pozemku p. č. 35/2 o výměře cca 107 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 662/17 
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 35/2 o výměře cca 107 m2 v k. ú. 
Ostrov nad Ohří v rozsahu stávajícího oplocení, pro manžele M. S.,  dat. nar. xxxx a J. S., dat. 
nar. xxxx, oba trvale bytem xxxx, 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.   
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12. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 035-16-02-09 a odkoupení technického 
zhodnocení pozemku – Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. – Rezidence Severní 
Usn. RM č. 663/17 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 035-16-02-09 uzavřené se 
společností Lias Vintířov, lehký stavební materiál k. s., IČO 468 82 324, se sídlem č. p. 176, 
357 35 Vintířov, v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 664/17 
RM doporučuje ZM schválit úplatný převod SO 01 – komunikace včetně veřejných 
parkovacích ploch a SO 02 – veřejné osvětlení, resp. stavební práce spočívající ve výstavbě 
těchto SO za částku 10.000,00 Kč + DPH a SO 03 – rozvody kabelové televize - resp. 
stavební práce spočívající ve výstavbě tohoto SO za částku 1.000,00 Kč + DPH, z vlastnictví 
společností Lias Vintířov, lehký stavební materiál k. s., IČO 468 82 324, se sídlem č. p. 176, 
357 35 Vintířov, do vlastnictví Města Ostrov. Stavební objekty vznikly v rámci výstavby 
Rezidence Severní na pozemcích města. 
 
 
13. Letní tábor MDDM Ostrov v Manětíně - pergoly a venkovní architektura - výběr 
dodavatele 
Usn. RM č. 665/17 
RM na základě vyřazení hodnotící komisí vylučuje ze soutěže o veřejnou zakázku "Letní 
tábor MDDM Ostrov v Manětíně – pergoly a venkovní architektura" nabídku č. 2 dodavatele 
Stavitelství Šmíd, s.r.o., IČO: 26402238 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel 
měl v předložené nabídce rozdílnou celkovou cenu díla v rozpočtu a návrhu smlouvy o dílo. 
 
Usn. RM č. 666/17 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria ekonomická výhodnost 
nabídky schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 
"Letní tábor MDDM Ostrov v Manětíně – pergoly a venkovní architektura" dodavateli s 
nabídkou č. 1, Stavební montáže spol. s r.o., Klatovská třída 73/7a, 301 00 Plzeň, IČO: 
45356815 s nabídkovou cenou 824 167,83 Kč bez DPH a 997 243,07 Kč včetně DPH. 
Zakázka bude dokončena do 15. 12. 2017. 
 
 
14. Ostrov, U Nemocnice 1202 – DOMOV PRO SENIORY – OBJEKT „C“ – dodatek 
smlouvy č. 2 
Usn. RM č. 667/17 
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 319-16-08-30 ze dne 30. 8. 
2016 na realizaci stavby Ostrov, U Nemocnice 1202 – Domov pro seniory – Objekt „C“. 
Obsahem dodatku je navýšení ceny stavby o dodatečné stavební práce dle Zadávacího listu 
ZL 02 ve výši 184 166,00 Kč včetně DPH 15%. Celková cena stavby činí 19 654 837,05 Kč 
včetně DPH 15%. 
 
 
15. Dodatek č. 2 k SOD reg. č. 110-17-03-14 na provedení stavby Rekonstrukce místní 
komunikace v obci Kfely 
Usn. RM č. 668/17 
RM schvaluje dodatek č. 2  k smlouvě o dílo reg.  č. 110-17-03-14 na realizaci stavby 
„Rekonstrukce místní komunikace v obci Kfely“. 
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16. Zrušení VZ Most přes Bystřici u skateparku 
Usn. RM č. 669/17 
RM ruší veřejnou zakázku na realizaci stavby „Most přes Bystřici u skateparku" z důvodu 
odstoupení vítězného uchazeče od zakázky.  
 
 
17. Výběr zhotovitele na zakázku " Oprava topení ZŠ Májová 997"  
Usn. RM č. 670/17 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek a přiděluje veřejnou zakázku „Oprava topení ZŠ Májová 997“ 
uchazeči s nabídkou č. 1 - Radek Říha, Jáchymovská 190, 363 01 Ostrov, IČO:87007932 s 
nabídkovou cenou 686 067,00 Kč bez DPH jako nejvýhodnějšího pro zadavatele. 
 
 
18. Veřejná zakázka MR „Ostrov - Oprava 3 výtahů“ - výběr zhotovitele 
Usn. RM č. 671/17 
RM ruší veřejnou zakázku na realizaci stavby „Ostrov - Oprava 3 výtahů“. 
 
 
19. Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury v ulici U Nemocnice 
Usn. RM č. 672/17 
RM ukládá ORÚP zastavit práce na přípravě pořízení projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí dle Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury v ulici U 
Nemocnice. 
 
Usn. RM č. 673/17 
RM ukládá OMM zpracovat podmínky pro prodej pozemků v lokalitě jako celku dle 
předmětné studie. 
 
 
20. Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury v ulici Nad Nádražím, 
Ostrov 
Usn. RM č. 674/17 
RM ukládá ORÚP zastavit práce na pořízení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 
dle Studie zástavby, dopravního řešení a technické infrastruktury v ulici Nad Nádražím, 
Ostrov. 
 
 
 
21. Územní studie Ostrov – Jáchymovská ulice – vlečka 
- bez usnesení 
 
 
 
22. Dopravní a urbanistická studie Mírové náměstí, Ostrov 
Usn. RM č. 675/17 
RM ukládá ORÚP zajistit zpracování studie řešení prostoru bývalého tržiště na Mírovém 
náměstí.  
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23. Informace starosty 
23a) Veřejná zakázka - Stavební úpravy objektu Ostrov, Krušnohorská 197 - zadávací 
dokumentace 
Usn. RM č. 676/17 
RM schvaluje pro projekt „Rekonstrukce objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba 
na cyklistické odpočívadlo“ 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. 
 
23b) Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
Usn. RM č. 677/17 
RM schvaluje Smlouvu o závazku služby ve veřejné linkové osobní dopravě uzavřené mezi 
městem Ostrov a Dopravním podnikem Karlovy Vary a.s. na období od 03. 07. 2017 do 31. 
12. 2017. 
 
23c) Rozpočtové opatření č. 130/2017 – OKS - účelová investiční a neinvestiční dotace 
z Ministerstva kultury pro knihovnu na projekt Obnova klíčové techniky a software a na 
projekt Tritius 
Usn. RM č. 678/17 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 130/2017: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2017 ve výši 470 tis. Kč z účelové 
investiční a neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na projekt Obnova klíčové techniky a 
software a na projekt Tritius pod účelovým znakem 34053 a 34544. 
 
23d) Podpora Gymnázia Ostrov 
Usn. RM č. 679/17 
RM podporuje zachování dvou tříd (prim) víceletého gymnázia – Gymnázium Ostrov, 
příspěvková organizace. RM je v rámci této podpory připravena s Karlovarským krajem, coby 
zřizovatelem Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace, jednat o bezúplatném převodu 
pozemků, bezprostředně sousedících s budovou gymnázia, z majetku města do majetku kraje. 
 
Usn. RM č. 680/17 
RM pověřuje starostu města, aby o této podpoře vyrozuměl hejtmanku Karlovarského kraje a 
aby s ní jednal o podmínkách bezúplatného převodu pozemků města. 
 
 
24. Zprávy z komisí  
- bez usnesení.  
 
 
 
 
   Ing. Josef Železný, v.r.     Mgr. Petr Šindelář, LL.M., v.r. 
            starosta        místostarosta 


