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Město Ostrov 
Usnesení 

z 9. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v mimořádném termínu dne 20. dubna 2015 od 15:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek 
Omluven:        Bc. Pavel Čekan 
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Jana Škutová 
 
 
Program: 
 

1. Veřejná zakázka  MR "Správa bytového a nebytového majetku Města Ostrov" - výběr     
příkazníka  

2. Schválení nového znění Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Ostrov, Čapkova a 
Nejedlého ulice“ 

3. Schválení nového znění Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Ostrov, Lidická 
ulice“ 

 
 
Účast:  
Vedoucí OMS k bodu 1 
Vedoucí ORÚP k bodům 2 a 3 
 
 
1.Veřejná zakázka  MR "Správa bytového a nebytového majetku Města Ostrov" - výběr     
příkazníka 
Usn. RM č. 402/15 
RM vylučuje ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Správa bytového a nebytového majetku 
Města Ostrov“ uchazeče č. 2 - BSS Group s.r.o., Pražská 121, Neveklov, 257 56 Benešov, IČ 
256 66 762 z důvodu nedodání vysvětlení mimořádně nízké ceny v požadovaném termínu. 
 
Usn. RM č. 403/15 
RM vylučuje ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Správa bytového a nebytového majetku 
Města Ostrov“ uchazeče č. 3 - Dagmar Baslová, Hlavní 797, 363 01 Ostrov, IČ 433 06 829 
z důvodu nedodání vysvětlení nabídkové ceny v požadovaném termínu. 
 
Usn. RM č. 404/15 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku  
„Správa bytového a nebytového majetku Města Ostrov“ uchazeči s nabídkou č. 1 - DOSPRA, 
spol. s r.o., Břenecká 4475, 430 04 Chomutov, IČ 602 79 231 s nabídkovou cenou 846 336,- 
Kč bez DPH za rok jako nejvýhodnějšího pro zadavatele. 
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2.Schválení nového znění Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Ostrov, Čapkova a 
Nejedlého ulice“ 
Usn. RM č. 405/15 
RM schvaluje nové znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální 
rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice“, 
registrační číslo CZ.1.09/1.2.00/77.01201, ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat a 
zmocňuje starostu k zastupování Města Ostrov ve věci všech právních úkonů, které 
s uzavřením, změnou a ukončením této Smlouvy souvisí. 
 
 
3.Schválení nového znění Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Ostrov, Lidická ulice“ 
Usn. RM č. 406/15 
RM schvaluje nové znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální 
rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Ostrov, Lidická ulice“, registrační číslo 
CZ.1.09/1.2.00/77.01202, ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat a zmocňuje starostu 
k zastupování Města Ostrov ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou  
a ukončením této Smlouvy souvisí. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Železný      Milan Matějka 
   Místostarosta        člen RM 
 
 


