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Město Ostrov 
Usnesení 

z 8. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 11. dubna 2016 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný,  

Mgr. Libor Bílek 
Omluven:         
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Jana Škutová 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Vyřazení, likvidace majetku příspěvkových organizací  
3. Hodnotící a výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací  
4. Žádost ZŠ Májová o souhlas s navýšením kapacity školní družiny  
5. Žádost MŠ Krušnohorská o zajištění realizace stavby "vybudování WC pro děti se 

vstupem ze zahrady“    
6. Žádost MŠ Halasova o realizaci stavby altánku v areálu MŠ  
7. Likvidace majetku v evidenci odboru kancelář starosty 
8. Veřejná zakázka MR „Rekonstrukce sociálních zařízení 2, Jáchymovská 175, Ostrov“ - 

výběr zhotovitele  
9. Vyřazení a likvidace majetku  
10. Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na stavbu „ Rekonstrukce topení objektu ZŠ 

Májová 996, 363 01 Ostrov“  
11. Vyhlášení výsledku VZMR na zhotovitele stavebně - restaurátorských prací na objektech 

Vstupní brána do zámeckého parku - Propyleje a Socha sv. Jana Nepomuckého  
12. Změna organizačního řádu MěÚ Ostrov  
13. Informace starosty 

a) Finanční dar pro nejúspěšnější sportovce města do 18 let 
b) Likvidace majetku v evidenci městské policie 

14. Zprávy z komisí 
 
 
 
Účast:  
Vedoucí OKS k bodům 2 až 7 a 13a) 
Vedoucí OMS k bodům 8 až 10 
Vedoucí OI k bodu 11 
TAJ k bodu 12 
Velitel MP k bodu 13b) 
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1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 391/16 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2009 
pod č. 962/09, z roku 2015 pod č. 255/15, 1740/15, 1862/15, 1921/15 a z roku 2016 pod č. 
113/16 až 115/16, 132/16, 145/16, 188/16, 232/16, 239/16, 254/16, 277/16, 304/16 až 319/16, 
324/16, 353/16, 360/16, 363/16 až 375/16 a 388/16.  
 
 
2. Vyřazení, likvidace majetku příspěvkových organizací  
Usn. RM č. 392/16 
RM na základě doporučení likvidační komise města, souhlasí s vyřazením z evidence majetku 
a s likvidací nepotřebného majetku (tj. zastaralého a neopravitelného kuchyňského robota 
ARM) v pořizovací ceně ve výši 94.046 Kč Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, okres 
Karlovy Vary dle předloženého návrhu.  
 
Usn. RM č. 393/16 
RM na základě doporučení likvidační komise města, souhlasí s vyřazením z evidence majetku 
a s likvidací nepotřebného majetku (tj. poškozeného neopravitelného rotopedu a elektrických 
přístrojů) v pořizovací ceně ve výši 21.285 Kč Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 
231, okres Karlovy Vary dle předloženého návodu.  
 
Usn. RM č. 394/16 
RM na základě doporučení likvidační komise města, souhlasí s vyřazením z evidence majetku 
a s likvidací nepotřebného majetku (tj. poškozených neopravitelných žaluzií) v pořizovací 
ceně ve výši 19.307,75 Kč Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, 
Myslbekova 996, okres Karlovy Vary dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 395/16 
RM na základě doporučení likvidační komise města, souhlasí s účetním vyřazením 
zastaralého softwaru v pořizovací ceně ve výši 241.216,80 Kč Domu kultury Ostrov, Mírové 
nám. 733, okres Karlovy Vary dle předloženého návrhu.   
 
Usn. RM č. 396/16 
RM na základě doporučení likvidační komise města, souhlasí s revokací usnesení RM            
č. 1794/2015 ze dne 23. 11. 2015 ve věci vyřazení zastaralé výpočetní techniky - počítačů  
v Základní škole Josefa Václava Myslbeka a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, okres 
Karlovy Vary v pořizovací ceně ve výši 94.412,50 Kč.  
 
Usn. RM č. 397/16 
RM na základě doporučení likvidační komise města, souhlasí s vyřazením z evidence majetku 
(tj. vyřazení zastaralé výpočetní techniky) v pořizovací ceně ve výši 94.412,50 Kč Základní 
školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy 
Vary dle předloženého návrhu. Počítače budou nabídnuty k prodeji společnosti, která je 
vykupuje na náhradní díly. Výnos z prodeje bude příjmem města Ostrov. 
 
 
3. Hodnotící a výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací  
Usn. RM č. 398/16 
RM bere na vědomí hodnotící a výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací města. 
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4. Žádost ZŠ Májová o souhlas s navýšením kapacity školní družiny 
Usn. RM č. 399/16 
RM souhlasí se zápisem změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení, dle § 
144 odst. 1 písm. e) a dle § 149 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které se 
týká nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině (ze současného počtu 150 žáků na 
požadovaných 210) v Základní škole Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary, s účinností od 
1.9.2016. 
 
5. Žádost MŠ Krušnohorská o zajištění realizace stavby „vybudování WC pro děti se vstupem 
ze zahrady“    
Usn. RM č. 400/16 
RM souhlasí s posílením fondu investic Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres 
Karlovy Vary převedením 70.000 Kč z rezervního fondu na základě § 30 odst. 4 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Usn. RM č. 401/16 
RM ukládá provést odvod částky 180.000 Kč z fondu investic organizace Mateřská škola 
Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary do rozpočtu města dle § 28 odst. 6 písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 
6. Žádost MŠ Halasova o realizaci stavby altánku v areálu MŠ 
Usn. RM č. 402/16 
RM souhlasí s posílením fondu investic Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy 
Vary převedením 30.000 Kč z rezervního fondu na základě § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Usn. RM č. 403/16 
RM ukládá provést odvod částky 59.991 Kč z fondu investic organizace Mateřská škola 
Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary do rozpočtu města dle § 28 odst. 6 písm. b) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
7. Likvidace majetku v evidenci odboru kancelář starosty 
Usn. RM č. 404/16 
RM schvaluje vyřazení majetku z evidence odboru kancelář starosty dle předloženého návrhu.  
 
 
8. Veřejná zakázka MR „Rekonstrukce sociálních zařízení 2, Jáchymovská 175, Ostrov“ - 
výběr zhotovitele  
Usn. RM č. 405/16 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce sociálních zařízení 2, Jáchymovská 175, Ostrov“ uchazeči s nabídkou č. 5 - LP 
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doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany, IČ: 29100721 s nabídkovou 
cenou 564 967,- Kč bez DPH jako nejvýhodnějšího pro zadavatele. 
 
 
9. Vyřazení a likvidace majetku 
Usn. RM č. 406/16 
RM souhlasí, na základě doporučení likvidační komise města, s vyřazením soupravy Combi 
Narex (kufřík s vrtačkou) pol. 88/004/01 a rohože pol. 49/129 z majetkové evidence bytového 
domu Hlavní čp. 1365.  
 
 
10. Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na stavbu „ Rekonstrukce topení objektu ZŠ 
Májová 996, 363 01 Ostrov“ 
Usn. RM č. 407/16 
RM schvaluje zadávací podmínky pro veřejnou soutěž na stavbu „Rekonstrukce topení 
objektu ZŠ Májová 996, 363 01 Ostrov“ 
 
 
11. Vyhlášení výsledku VZMR na zhotovitele stavebně - restaurátorských prací na objektech 
Vstupní brána do zámeckého parku - Propyleje a Socha sv. Jana Nepomuckého  
Usn. RM č. 408/16 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle předloženého návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou 
zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavebně - restaurátorských prací na objektech „Socha 
sv. Jana Nepomuckého" a "Vstupní brána zámeckého parku - Propyleje“ uchazeči - JIŘÍ 
PAVLÍK - Ravenservis, Žižkova 121, 363 01 Ostrov, IČO: 10344012 s nejnižší nabídkovou 
cenou 248 700,00 Kč bez DPH, (300 927,00 Kč s 21% DPH), jako nejvýhodnějšího pro 
zadavatele.   
 
 
12. Změna organizačního řádu MěÚ Ostrov 
Usn. RM č. 409/16 
RM schvaluje změnu přílohy číslo 2 organizačního řádu v předloženém znění s platností ke 
dni 1. 9. 2016. 
 
 
13. Informace starosty 
13a. Finanční dar pro nejúspěšnější sportovce města do 18 let 
Usn. RM č. 410/16 
RM souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 2.000 Kč M. H. za mimořádné sportovní 
výkony a příkladnou reprezentaci města v roce 2015.  
 
13b. Vyřazení a likvidace majetku MP Ostrov 
Usn. RM č. 411/16  
RM souhlasí na základě doporučení likvidační komise města s vyřazením z evidence majetku 
a s likvidací majetku MP Ostrov dle předloženého návrhu MP Ostrov.  
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15.Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 
      starosta            místostarosta 


