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Město Ostrov 

Usnesení 

ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova 

konaného v mimořádném termínu dne 30. června 2016 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 

 

 

Členové RM: 

Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný  

Omluven:        Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek 

 

Zastupující tajemnice: Mgr. Lucie Mildorfová 

Zapsala:          Jana Škutová 

 

 

 

Program: 

1. Výběr zhotovitele na stavbu „Oprava terasy MŠ Krušnohorská 766, 363 01 Ostrov“ 

2. Výběr zhotovitele na stavbu „Oprava fasády MŠ Halasova 765, 363 01 Ostrov“ 

3. Rozpočtová opatření 

 

 

Účast:  
Vedoucí OMS k bodům 1 a 2 

Vedoucí OF k bodu 3 

 

 

 

1.Výběr zhotovitele na stavbu „Oprava terasy MŠ Krušnohorská 766, 363 01 Ostrov“ 

Usn. RM č. 717/16 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 

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

„Oprava terasy MŠ Krušnohorská 766, 363 01 Ostrov“ uchazeči s nabídkou č. 7 firmě Borry 

Build s. r. o., Třešňová 1739, 432 01 Kadaň, IČ:04244320 za cenu 563 394,92 Kč bez DPH, 

tj. 681 707,85 Kč včetně DPH 21%, jako nejvýhodnější pro zadavatele.  

 

 

2.Výběr zhotovitele na stavbu „Oprava fasády MŠ Halasova 765, 363 01 Ostrov“ 

Usn. RM č. 718/16 

RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 

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

„Oprava fasády MŠ Halasova 765, 363 01 Ostrov“ uchazeči s nabídkou č. 3 firmě Borry 

Build s. r. o., Třešňová 1739, 432 01 Kadaň, IČ:04244320 za cenu 704 344,00 Kč bez DPH, 

tj. 852 257,00 Kč včetně DPH 21%, jako nejvýhodnější pro zadavatele.  

 

 

3.Rozpočtová opatření 

3a.Rozpočtové opatření č. 123/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na opravu terasy 

a fasády v MŠ Halasova 
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Usn. RM č. 719/16 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 123/2016: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 280 tis. Kč na elektrickou energii na 

veřejném osvětlení a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 280 tis. Kč na opravu 

terasy a fasáda v MŠ Halasova. 

 

3b.Rozpočtové opatření č. 124/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na pořízení 

nového plotu v MŠ Halasova 

Usn. RM č. 720/16 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 124/2016: 

Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 130 tis. Kč na elektrickou energii na 

veřejném osvětlení a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 130 tis. Kč na 

pořízení nového plotu v MŠ Halasova. 

 

 

 

 

 

Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 

      starosta            místostarosta 


