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Město Ostrov 
Usnesení 

ze 4. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 15. února 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. Žádost MDDM o souhlas s přijetím věcných darů  
3. Revokace usnesení RM č. 46/16 ze dne 18.01.2016  
4. Souhlas s užitím znaku města  
5. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro MVDr. Lenku Müllerovou  
6. Souhlas s poskytnutím individuální dotace pro Českou geologickou službu  
7. Rozpočtová opatření a změny v rozpisu rozpočtu  
8. Pohledávky k 31. 12. 2015  
9. Mimořádná přidělení bytů  
10. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů  
11. Stanoviska ve věci doplatku na bydlení  
12. PRONÁJMY  

a) Výpůjčka části nebytového prostoru ve II. NP na č.p. 1365, ulice Hlavní třída 
b) Nenavýšení nájemného v nebytových prostorech o inflaci za rok 2015 
c) Pronájem p. p. č. 11/6 v k. ú. Mořičov 
d) Změna nájemní smlouvy reg. č. 307-03-11-12 
e) Pronájem st. p. č. 1821 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
f) Pronájem části nebytového prostoru (kanceláře) ve III. NP na č. p. 1, ulice 

Jáchymovská 
g) Pronájem části nebytového prostoru v I. PP na č. p. 1199, ulice Masarykova 
h) Pronájem st. p. č. 1902 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
i) Nákup stavby garáže na st. p. č. 1832/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří – využití předkupního 

práva 
13. VZ „Údržba zeleně a mobiliáře - Lesopark Borecké  rybníky“ – výběr zhotovitele  
14. Zadávací podmínky pro zadávací řízení na stavbu "Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ 

Masarykova 1289, 363 01 Ostrov 1. stupeň 1. a 2. NP"  
15. Informace starosty 

  a) Uzavření dohody o založení spolku „Živý kraj" – destinační agentura pro Karlovarský 
kraj, z.s.  

  b) Schválení zadávací dokumentace a hodnotící komise „Zázemí fotbalového klubu,  U 
Nemocnice 1202, Ostrov 363 01“   

  c) Odpověď na žádost o finanční příspěvek  
16.  Zprávy z komisí 



xxxxxxxxx Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb. 

přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Ostrov.  
 

2 
 

 
 
Účast:  
Vedoucí odboru KS k bodům 2 až 6 
Vedoucí odboru F k bodům 7 a 8 
Vedoucí odboru SVZ k bodům 9 až 11 
Vedoucí odboru MS k bodům 12 až 14 
Vedoucí odboru RÚP k bodu 15a) 
Vedoucí odboru I k bodu 15b) 
 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 135/16 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2015 
pod č. 1857/15 a 1957/15 a z roku 2016 pod č. 11/16, 12/16, 23/16 až 39/16, 45/16, 47/16, 
59/16 až 61/16, 63/16 až 67/16, 98/16 a 99/16. 
 
 
2. Žádost MDDM o souhlas s přijetím věcných darů 
Usn. RM č. 136/16 
RM dává Městskému domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary souhlas 
s přijetím věcného daru - krajty tmavé v reprodukční pořizovací ceně 4.000 Kč od pana L. K., 
bytem xxxxxxxxxxxxx., 362 21 Nejdek. 
 
Usn. RM č. 137/16 
RM dává Městskému domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary souhlas 
s přijetím věcného daru - krajty kobercové v reprodukční pořizovací ceně 1.500 Kč od pana L. 
K., bytem xxxxxxxxxxxxx, 362 21 Nejdek. 
 
Usn. RM č. 138/16 
RM dává Městskému domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary souhlas 
s přijetím věcného daru - 12 ks papouška vlnkovaného v reprodukční pořizovací ceně 150 Kč/ 
kus od pana R. F., bytem xxxxxxxxxxxxx, 360 01 Karlovy Vary. 
 
Usn. RM č. 139/16 
RM dává Městskému domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary souhlas 
s přijetím věcného daru – 7 ks pískomila mongolského v reprodukční pořizovací ceně 30 Kč/ 
kus od paní J. P., bytem xxxxxxxxxxxxx 360 01 Karlovy Vary. 
 
Usn. RM č. 140/16 
RM dává Městskému domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary souhlas 
s přijetím věcného daru – 11 ks křečka syrského v reprodukční pořizovací ceně 30 Kč/ kus od 
paní J. D., bytem xxxxxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov. 
 
 
3. Revokace usnesení RM č. 46/16 ze dne 18. 1. 2016 
Usn. RM č. 141/16 
RM ruší své usnesení č. 46/16 ze dne 18. 1. 2016. 
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Usn. RM č. 142/16 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na 
rok 2016 s  Gymnáziem Ostrov, příspěvkovou organizací, se sídlem Studentská 1205, Ostrov,  
PSČ 363 01, IČ 49753771, zastoupeným Mgr. Jaroslavem Šafránkem, na úhradu části 
nákladů spojených s účastí studentů na Pražském studentském summitu, na přeshraniční 
spolupráci se školami ve Spolkové republice Německo a na slavnostní ukončení školního 
roku – Gymnaziáles ve výši 50 tis. Kč v předloženém znění.  
 
 
4. Souhlas s použitím znaku města 
Usn. RM č. 143/16 
RM schvaluje použití znaku města Ostrova společnosti Proxima Bohemia s. r. o., se sídlem 
Vyšehradská 1349/2, Praha 2 – Nové město, PSČ 128 00, IČ 26796201, zastoupené panem 
Janem Dolečkem, do 3. vydání knihy Česká republika – města a obce.  
 
 
5. Souhlas s poskytnutím dotace pro veterinární ordinaci MVDr. Lenky Müllerové 
Usn. RM č. 144/16 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Ostrov na rok 2016 ve výši 10 
tis. Kč pro veterinární ordinaci MVDr. Lenka Müllerová, se sídlem Staré náměstí 3, Ostrov, 
PSČ 363 01, IČ 75094894 na nákup anesteziologického přístroje k provádění chirurgických 
zákroků a veřejnoprávní smlouvu v předloženém znění. 
 
 
6. Souhlas s poskytnutím dotace pro Českou geologickou službu na podporu knihy o přírodě  
a krajině v Doupovských horách  
Usn. RM č. 145/16 
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 20 tis. Kč 
na úhradu části nákladů spojených s vydáním knihy s pracovním názvem „Příroda a krajina 
Doupovských hor“ České geologické službě, se sídlem Klárov 3, Praha 1, PSČ 118 21,  
IČ 00025798, zastoupené panem Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D. a veřejnoprávní smlouvu,  
v předloženém znění. 
 
 
7. Rozpočtová opatření 
7a. Rozpočtové opatření č. 9/2016 – OKS – přesun finančních prostředků z příspěvku na 
provoz pro ZŠ Májová a Masarykova a vytvoření nespecifikované rezervy pro příspěvkové 
organizace 
Usn. RM č. 146/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 u odboru kancelář starosty o 8.576 Kč u 
příspěvku na provoz na odpisy pro ZŠ Májová, snižují se výdaje o 48.028 Kč u příspěvku na 
provoz na odpisy pro ZŠ Masarykova a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 u 
odboru kancelář starosty ve výši 56.604 Kč na nespecifikovanou rezervu pro příspěvkové 
organizace. 
 
7b. Rozpočtové opatření č. 10/2016 – OMS – přesun finančních prostředků na likvidaci bio 
odpadu 
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Usn. RM č. 147/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 u odboru majetkové správy o 200 tis. Kč na 
sekání trávy, údržbu zeleně a zimní probírky a prořezávky a zařazují se výdaje do rozpočtu 
města pro rok 2016 u odboru majetkové správy ve výši 200 tis. Kč na likvidaci bio odpadu. 
 
7c. Rozpočtové opatření č. 11/2016 – ODS – účelová dotace ze státního rozpočtu na 
financování nových voleb do zastupitelstva obce Doupovské Hradiště 
Usn. RM č. 148/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2016: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 25 tis. Kč z účelové 
dotace ze státního rozpočtu z všeobecné pokladní správy na přípravu a konání nových voleb 
do zastupitelstva obce Doupovské Hradiště pod účelovým znakem 98074. 
 
7d. Rozpočtové opatření č. 12/2016 – MP – NI dotace z Úřadu práce na vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) u městské policie 
Usn. RM č. 149/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2016: 
Zařazují se příjmy a výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 u městské policie ve výši 150 tis. 
Kč na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) u městské 
policie. 
 
7e. Rozpočtové opatření č. 13/2016 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškození prvků kabelové televize 
Usn. RM č. 150/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2016: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 17.737 Kč u odboru majetkové 
správy z přijatého pojistného plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 u 
odboru majetkové správy o 17.737 Kč na údržbu a opravu sítě kabelové televize.  
 
7f. Rozpočtové opatření č. 14/2016 – OKS – přesun finančních prostředků na finanční dar pro 
taneční soubor Mirákl o.s. za reprezentaci města 
Usn. RM č. 151/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 7 tis. Kč z finančních darů obyvatelstvu za 
reprezentaci města a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 7 tis. Kč na 
finanční dar pro taneční soubor Mirákl o. s. za reprezentaci města. 
 
7g. Rozpočtové opatření č. 15/2016 – OKS – přesun finančních prostředků na dotaci pro 
Českou geologickou společnost na vydání knihy 
Usn. RM č. 152/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 20 tis. Kč z rezervy na poskytování dotací 
dle individuálních žádostí a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 20 tis. 
Kč na dotaci pro Českou geologickou společnost na vydání knihy. 
 
7h. Rozpočtové opatření č. 16/2016 – OKS – přesun finančních prostředků na dotaci pro 
veterinární ordinaci na koupi anesteziologického přístroje 
Usn. RM č. 153/16 
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RM schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 10 tis. Kč z rezervy na poskytování dotací 
dle individuálních žádostí a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2016 ve výši 10 tis. 
Kč na dotaci pro veterinární ordinaci na koupi anesteziologického přístroje.  
 
7i. Rozpočtové opatření č. 17/2016 – OKS – přesun finančních prostředků na příspěvek do 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka 
Usn. RM č. 154/16 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2016: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 3.137 Kč u nákupu drobných suvenýrů a 
zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2016 o 3.137 Kč na příspěvek do Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezka.  
 
 
8.Pohledávky k 31. 12. 2015  
- bez usnesení 
 
 
9. Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č. 155/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí R. D. 
 
Usn. RM č. 156/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu 2+1 v Ostrově pí A. V.. 
 
Usn. RM č. 157/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pí R. G. 
 
Usn. RM č. 158/16 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/10 o velikosti 1+kk pro p. T. H. - na 
dobu od 1. 10. 2015  do 30. 9. 2016. 
 
Usn. RM č. 159/16 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu zvláštního určení v Ostrově pí J. V.  
 
Usn. RM č. 160/16 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu zvláštního určení v Ostrově p. P. O. 
 
 
10. Přidělení, podnájmy, přechody a směny bytů - v období od 12. 1. 2016 do 8. 2. 2016 
- bez usnesení 
 
 
11. Stanoviska ve věci doplatku na bydlení 
Usn. RM č. 161/16 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana R. H., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Májová 
718, Evžen Páloš, IČ: 11613254. 
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Usn. RM č. 162/16 
RM nesouhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana R. B., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Májová 
718, Evžen Páloš, IČ: 11613254. 
 
Usn. RM č. 163/16 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana F. S., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Májová 
718, Evžen Páloš, IČ: 11613254. 
 
Usn. RM č. 164/16 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt paní M. V., která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ostrov, Májová 
718, Evžen Páloš, IČ: 11613254. 
 
Usn. RM č. 165/16 
RM souhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osobu 
užívající byt pana D. D., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ubytovna SALUT, 
Štúrova 1274, Ostrov, SALUT Karlovy Vary spol. s r. o., IČ: 61774286. 
 
Usn. RM č. 166/16 
RM nesouhlasí s tím, aby Úřad práce, Krajská pobočka v Karlových Varech určila za osoby 
užívající byt pana J. H. a s ním společně posuzované osoby paní N. K., paní M. K., E. H. a 
T. H., kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení Ubytovna SALUT, Štúrova 1274, 
Ostrov, SALUT Karlovy Vary spol. s r. o., IČ: 61774286. 
 
 
12. Pronájmy 
12a. Výpůjčka části nebytového prostoru ve II. NP na č. p. 1365, ulice Hlavní třída 
Usn. RM č. 167/16 
RM schvaluje výpůjčku části nebytového prostoru (jídelny) ve II. NP na č. p. 1365, ulice 
Hlavní třída v Ostrově, o výměře 113,40 m2, společnosti TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s., 
IČ: 252 48 863, se sídlem Mozartova 444/6, 360 20 Karlovy Vary, na dobu neurčitou, za 
účelem provozování společenské místnosti pro klienty.    
 
12b. Nenavýšení nájemného v nebytových prostorech o inflaci za rok 2015 
Usn. RM č. 168/16 
RM schvaluje nenavýšení nájemného u nebytových prostor o inflaci roku 2015 pro období od 
1. 7. 2016 do 30. 6. 2017.  
 
12c. Pronájem p. p. č. 11/6 v k. ú. Mořičov 
Usn. RM č. 169/16 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem p. p. č. 11/6 o výměře 137 m2  v k. ú. 
Mořičov, s paní P. H., bytem xxxxxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, k zahrádkářskému využití, za 
cenu 2,37 Kč/m2/rok. 
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12d. Změna nájemní smlouvy reg. č. 307-03-11-12 
Usn. RM č. 170/16 
RM schvaluje změnu nájemní smlouvy reg. č. 307-03-11-12 ze dne 10. 11. 2003 na pronájem 
p. p. č. 50/1 a p. p. č. 50/3 v k. ú. Květnová, s paní E. Ch., bytem xxxxxxxxxxxxx, 363 01 
Ostrov, kterou dojde k vyjmutí p. p. č. 50/1 z předmětu pronájmu. 
 
12e. Pronájem st. p. č. 1821 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 171/16 
RM schvaluje pronájem st. p. č. 1821 o výměře 22 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, panu P. P., 
bytem xxxxxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za cenu 7,-Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.  
 
12f. Pronájem části nebytového prostoru (kanceláře) ve III. NP na č. p. 1, ulice Jáchymovská 
Usn. RM č. 172/16 
RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru (kanceláře) ve III. NP na č. p. 1, ulice 
Jáchymovská v Ostrově, o výměře celkem 20,4 m2, s JUDr. Adamem Batunou, ADAM 
BATUNA LEGAL, IČ: 662 55 741, se sídlem Panská 6, 110 00 Praha 1, za nájemné 700,- 
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem provozování kanceláře.   
 
12g. Pronájem části nebytového prostoru v I. PP na č. p. 1199, ulice Masarykova 
Usn. RM č. 173/16 
RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru v I. PP na č. p. 1199, ulice Masarykova 
v Ostrově, o výměře celkem 172,30 m2, Apoštolské církvi, sbor bez hranic Ostrov, IČ: 736 35 
651, se sídlem Lidická 1015, 363 01 Ostrov, za nájemné 280,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, 
za účelem využití pro aktivity církve, a to od 1. 5. 2016. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a Apoštolskou církví, sbor bez hranic 
Ostrov nebude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení usnesení RM Apoštolské církvi, sbor bez 
hranic Ostrov, bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení automaticky v plném 
rozsahu zrušeno. 
 
12h. Pronájem st. p. č. 1902 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 174/16 
RM schvaluje pronájem st. p. č. 1902 o výměře 28 m2 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad 
Ohří, panu J. N., bytem xxxxxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za nájemné 500,-Kč/měsíc, na dobu 
neurčitou. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem J. N. nebude uzavřena do 30 
dnů ode dne doručení usnesení RM panu N., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 
usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.   
 
12i. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1832/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří – využití  předkupního 
práva  
Usn. RM č. 175/16 
RM doporučuje ZM neschválit v rámci využití předkupního práva nákup stavby garáže stojící 
na st. p. č. 1832/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku V. Š., nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za požadovanou cenu ve výši 90 000 Kč.  
 
 
13. Veřejná zakázka „ÚDRŽBA ZELENĚ A MOBILIÁ ŘE - LESOPARK BORECKÉ 
RYBNÍKY“, výb ěr zhotovitele 
Usn. RM č. 176/16 
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RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena přiděluje veřejnou zakázku " ÚDRŽBA ZELENĚ A MOBILIÁ ŘE - LESOPARK 
BORECKÉ RYBNÍKY“ uchazeči s nabídkou číslo 3 – Jan Kasalý, Kollárova 1116/8, 363 01 
Ostrov, IČ: 40561216 s nabídkovou cenou 1 114 024,- Kč bez DPH za období od 1. 4. 2016 
do 31. 3. 2020. 
 
 
14. Zadávací podmínky pro zadávací řízení na stavbu "Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ 
Masarykova 1289, 363 01 Ostrov 1. stupeň 1. a 2. NP" 
Usn. RM č. 177/16 
RM schvaluje zadávací podmínky pro výběrové řízení na stavbu „Rekonstrukce sociálních 
zařízení  ZŠ Masarykova 1289, 363 01 Ostrov, 1. stupeň 1. a 2. NP“ 
 
 
15.Informace starosty 
15a. Uzavření dohody o založení spolku „Živý kraj" – destinační agentura pro Karlovarský 
kraj, z.s. – ORÚP 
Usn. RM č. 178/16 
RM doporučuje ZM schválit uzavření Dohody o založení destinační agentury „ŽIVÝ KRAJ – 
destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.“ včetně úplného znění stanov, v předloženém 
znění. 
 
Usn. RM č. 179/16 
RM jmenuje, v případě schválení uzavření Dohody o založení destinační agentury „ŽIVÝ 
KRAJ – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.“ v Zastupitelstvu města Ostrova, Ing. 
Josef Železný, nar. 30. 9. 1958,  jako zástupce města Ostrova do Valné hromady spolku. 
 
Usn. RM č. 180/16 
RM nominuje, v případě schválení uzavření Dohody o založení destinační agentury „ŽIVÝ 
KRAJ – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.“ v Zastupitelstvu města Ostrova, Ing. 
Alexandru Fürbachovou, nar. 30.11.1971, jako zástupce města Ostrova do Správní rady 
spolku. 
 
Usn. RM č. 181/16 
RM nominuje, v případě schválení uzavření Dohody o založení destinační agentury „ŽIVÝ 
KRAJ – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.“ v Zastupitelstvu města Ostrova, Ing. 
Alena Niklová, nar. 28. 10. 1962,  jako zástupce města Ostrova do Kontrolní komise spolku. 
 
Usn. RM č. 182/16 
RM ukládá ORUP, v případě schválení uzavření Dohody o založení destinační agentury 
„ŽIVÝ KRAJ – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.“ v Zastupitelstvu města 
Ostrova, zajištění finančního příspěvku v rozpočtu města Ostrova pro tento spolek na rok 
2016 ve výši 100 tis. Kč. 
 
 
15b. Ostrov, U Nemocnice 1202, zázemí fotbalového klubu - schválení zadávací 
dokumentace, hodnotící komise 
Usn. RM č. 183/16 
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RM schvaluje pro projekt „Ostrov, U Nemocnice 1202, zázemí fotbalového klubu“ zadávací 
řízení na dodavatele stavby formou otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku, 
schvaluje zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu. Kritériem pro hodnocení nabídek 
bude nejnižší nabídková cena. 
 
Usn. RM č. 184/16 
RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise 
provede otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace dodavatelů a posouzení a 
hodnocení nabídek. 
 
15c. Odpověď na žádost o finanční příspěvek 
Usn. RM č. 185/16 
RM doporučuje ZM schválit odpověď na žádost o finanční příspěvek ze dne 02.02.2016, č. j. 
MěÚO/OKS/3412/2016 pana V. S. v předloženém znění. 
 
 
16.Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 
      starosta            místostarosta 


