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Město Ostrov 
Usnesení 

ze 4. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 16. února 2015 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

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

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Mimořádná přidělení bytů 
3. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
4. Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku městu Ostrov na zajištění 

dopravní obslužnosti obce Krásný Les 
5. Návrh OZV č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území města Ostrova  

6. Občan města 2014 
7. Žádosti o dotace z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních, volnočasových 

aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví   
8. Rozpočtová opatření 
9. PRONÁJMY 

a) Pronájem p. p. č. 224/84 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Snížení nájemného v části nebytového prostoru na st. p. č. 2095 v k. ú. Ostrov nad 

Ohří 
c) Ukončení pronájmu nebytového prostoru na č. p. 1101, ulice Krušnohorská 
d) Výpověď nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru na st. p. č. 1149, 

ulice Jáchymovská 
e) Zrušení usnesení RM č. 61/15 ze dne 19. 1. 2015 

10. PRODEJE 
a) Prodej části p. p. č. 40/1 v k. ú. Kfely u Ostrova 
b) Předkupní právo ke stavbám na pozemcích Města Ostrova 

11. Výběr zhotovitele – dodávka pódia a audiotechniky  
      12. Výpověď mandátní smlouvy reg. č. 129-12-07-18 na zajištění správy a provozu       
            veřejného pohřebiště města Ostrov  
      13. VZ - Ostrov - revitalizace vnitrobloků  –  výběr technického dozoru stavby - na stůl 

14. Informace starosty 
a) Žádost ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ o souhlas s použitím rezervního fondu 
b) Finanční dar pro nejúspěšnější sportovce města do 18-ti let věku 
c) Jmenování do funkce člena Komise pro místní části 
d) Sportovní hřiště u Kulaté báby - zadávací podmínky pro zadávací řízení na zhotovitele 

stavby, složení komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek  
e) Vyjádření se ke stížnosti na postup ředitele ZŠ  
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15. Souhlas s přijetím daru pro ZŠ a MŠ J.V.Myslbeka  
16. Zprávy z komisí 

 
 
 
Účast: 
Vedoucí OSVZ k bodům 2 a 3 
Vedoucí ODS k bodu 4 
Vedoucí OKS k bodům 5 až 7 a 14a) až c), e) a f) 
Vedoucí OF k bodu 8 
Vedoucí OMS k bodům 9 až 13  
Vedoucí OI k bodu 14d) 
 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 97/15 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 
2010 pod č. 591/10, z roku 2014 pod č. 77/14, 666/14, 877/14, 1175/14, 1225/14, 1226/14, 
1227/14 a z roku 2015 pod č. 14/15, 15/15, 19/15 až 39/15, 46/15, 48/15 až 51/15, 53/15 až 
59/15, 62/15 až 67/15, 72/15, 80/15, 82/15, 83/15, 87/15, 89/15, 91/15, 93/15, 94/15 a 96/15. 
 
 
2.Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č. /15 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: Věra Páclová, 
Pavla Novotná a Petr Godžo, Josef Lazorčík, Miluše Habšudová, Miloslav Belbl, Milan 
Balog, Petr Macák. 
 
Usn. RM č. /15 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v ul. Družební 1324/2 v Ostrově pí Heleně 
Koptové. 
 
Usn. RM č. /15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 v přístavbě č. p. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově p. Petru Spilkovi. 
 
Usn. RM č. /15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 v přístavbě č. p. 1377 na 
Jáchymovské ul. v Ostrově p. Ladislavu Ginovi. 
 
Usn. RM č. /15 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/11 o velikosti 1+kk pro p. Miroslava 
Kocka - na dobu od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015. 
 
Usn. RM č. /15 
RM mění Usn. RM č. 21/15 ze dne 19. 1. 2015 takto:  RM souhlasí s mimořádným přidělením 
bytu 1+1 v ul. Hornická 618/10 v Ostrově pí Brigitě Bízové za předpokladu, že žadatelka 
splní podmínky stanovené pro přidělení bytu na č. p. 618. 
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Usn. RM č. /15 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu v ul. Lidická tř. č. p. 1347/21 v Ostrově 
s pí Šárkou Debnárovou. 
 
Usn. RM č. /15 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu v ul. Jáchymovská 1377/10B v Ostrově 
s pí Erikou Surmajovou. 
 
Usn. RM č. /15 
RM souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu v ul. Krušnohorská 1101/3 v Ostrově pí Pavle 
Řezníčkové. 
 
Usn. RM č. /15 
RM schvaluje Dodatek č. 6 k Pravidlům pro hospodaření s byty v majetku Města Ostrov. 
 
 
3.Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
- bez usnesení 
 
 
4.Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku městu Ostrov na zajištění 
dopravní obslužnosti obce Krásný Les 
Usn. RM č. /15 
RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy č. 278-13-11-26a o poskytnutí finančního příspěvku 
městu Ostrov na zajištění dopravní obslužnosti obce Krásný Les na období 01. 01. 2015 – 31. 
12. 2015, splatná do 31. 03. 2015, dle předloženého návrhu. 
 
 
5.Návrh OZV č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
města Ostrova  
Usn. RM č. /15 
RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 (OZV č. 1/2015),  
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Ostrov. 
 
 
6.Občan města 2014 
Usn. RM č. /15 
RM doporučuje ZM udělit ocenění „Občan města roku 2014“ panu Mgr. Jaroslavu 
Šafránkovi, t. č. řediteli Gymnázia Ostrov, Studentská 1205, 363 01 Ostrov za celoživotní 
práci.   
 
nebo 
 
RM doporučuje ZM udělit ocenění „Občan města roku 2014“ paní Mgr. Andree Burešové, 
učitelce tanečního oboru ZUŠ Ostrov za vynikající úspěchy, jež dosahuje se svým kolektivem 
tanečnic a tanečníků. 
 
nebo 
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RM doporučuje ZM udělit ocenění „Občan města roku 2014“ panu Vlastislavu Marešovi za 
celoživotní práci v hudebním oboru ZUŠ Ostrov. 
 
nebo 
 
RM doporučuje ZM udělit ocenění „Občan města roku 2014“ paní Lucii Veličkové za 
výbornou práci v literárně dramatickém oboru ZUŠ Ostrov. 
 
nebo 
 
RM doporučuje ZM udělit ocenění „Občan města roku 2014“ panu Josefu Horákovi za 
celoživotní práci pro ostrovské diabetiky. Titul je udělen in memoriam. 
 
 
7.Žádosti o dotace z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních, volnočasových 
aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví   
Usn. RM č. /15 
RM schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních,  
volnočasových aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2015 takto:   
 
Organizace působící v oblasti sportu: 

Název organizace /Jméno Účel Částka 
Karate JKA Ostrov Tradiční karate pro zdravý život 0,-Kč 
Sportovní klub OB Ostrov, o. s. Činnost oddílu – orientační běhání 10.000,- Kč 
FbK MVSK Ostrov Činnost florbalového klubu 0,- Kč 
Luďka Vimrová ME veteránů ve stolním tenise 2015 0,- Kč 
Petr Šulc Tréninková a závodní činnost – terénní triatlon 0,- Kč 
Celkem  10.000,- Kč 
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Organizace působící v oblasti kultury, zdravotnictví a sociálních služeb a volnočasových 
aktivit: 

Název organizace /Jméno Účel Částka 
Spolek přátel města Ostrova Poznávací zájezdy s vlastivědným programem 20.000,- Kč 
Občanské sdružení Ostrůvek Vítání miminek – 4x ročně, foto, DVD, pamětní listy, 

hračky, květiny 
 

40.000,- Kč 
Ribi z Atlantisu Den dětí, Nejsilnější muž Ostrova, Rockové odpoledne 15.000,- Kč 
Gymnázium Ostrov Jarní zpívání – koncerty pěveckého sboru, Pražský 

studentský summit 
     

 35.000, Kč 
Římskokatolická farnost Ostrov 19. ostrovské varhanní jaro, Vánoce, Folková zahrada 30.000,- Kč 
Orbis pictus Ostrov Činnost sboru  20.000,- Kč 
Česká tábornická unie – T. K. 
TULÁCI Ostrov 

Klubové setkání s písničkou v Točně, Ostrovská 
Veseřice 

 
25.000,- Kč 

Castilla o.s. Začít odmalička – vztah dětí ke koním a k přírodě 35.000,- Kč 
Klub železničních modelářů Ostrov Rekonstrukce a dostavba kolejiště, soutěže, výstavy 10.000,- Kč 
OS Ostrovský Macík Odchytová služba a útulek pro zvířata 50.000,- Kč 
Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, ZO Ostrov 

                                                                                                            
Aktivní senior – plavání, turismus, cvičení, kulturní 
vyžití 

              
15.000,- Kč 

Galerie umění K. Vary – 
Letohrádek Ostrov 

Zahradní slavnost v Letohrádku aneb inspirace italským 
uměním 17. a 18. století 

       
30.000,- Kč 

Ostrovský Kodrcák o. s. Hudební festival 25.000,- Kč 
Benjamin – o. s. pro děti a mládež Rekreační, sportovní, ekologické i společenské aktivity 

pro děti, mládež a rodiny 
  

45.000,- Kč 
Oblastní charita Ostrov Vzdělávací a společenské akce pro seniory a odbornou i 

laickou veřejnost 
 

17.000,- Kč 
Ondřej Hecht Vůdštok – 15. ročník, festival regionálních kapel, 

odpoledne pro děti 
 

10.000,- Kč 
Radioklub OK1KAD Ostrov nad 
Ohří 

Závodní činnost v radioamatérském vysílání 3.000,- Kč 

Český kynologický svaz – II. ZKO 
č. 124 

II. ročník závodu O pohár starosty města Ostrov 20.000,- Kč 

Modelářský klub Ostrov r. č. 02 Letecké modelářství, kroužek pro děti 10.000,- Kč 
Vladimír Kříž Tour de Kolečko – cyklistický závod v maskách 3.000,- Kč 
Richard Rychlík Muzikantské odpoledne – vzpomínka na odešlé 

kamarády 
4.000,- Kč 

Miluše Podaná Dětský den Kfely 6.000,- Kč 
Městská knihovna Ostrov iQRace – nalákat do knihovny mladé čtenáře VYLOUČIT 
Celkem  468.000,- Kč 
           
Usn. RM č. /15 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sportovních, 
kulturních, volnočasových aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2015 takto:  
 
Organizace působící v oblasti sportu:  
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Název organizace /Jméno Účel Částka 
Tělovýchovná jednota MDDM 
Ostrov 

Běh 17. listopadu, činnost oddílů 200.000,- Kč 

Fotbalový klub Ostrov Činnost oddílu FK Ostrov 372.000,- Kč 
SK Borek Ostrov Činnost volejbalového oddílu, soutěže žáků 154.000,- Kč 
Tělovýchovná jednota Ostrov Činnost oddílů, provoz sportovní haly 200.000,- Kč 
Sportovní krasobruslařský klub 
Ostrov 

Podpora dětí v krasobruslení - pronájmy 50.000,- Kč 

Cykloteam Podpora činnosti 70.000,- Kč 
HC Čerti Ostrov Mládežnický hokej 144.000,- Kč 
Celkem  1.190.000,-

Kč 
     
 
Organizace působící v oblasti kultury, zdravotnictví a sociálních služeb a volnočasových 
aktivit: 

Název organizace /Jméno Účel Částka 
Svaz tělesně postižených v ČR o.s. 3 x zájezd a činnost organizace 25.000,- Kč 
Sjednocená organizace nevidomých  
a slabozrakých ČR 

Sportovní, kulturní a společenské akce pro zrakově 
postižené 

70.000,- Kč 

Občanské sdružení Dendis music 15. ročník FOR ISLAND, 5. ročník HARDCORE 
CELEBRATION 

10.000,- Kč 

OS zájmová skupina důchodců Ostrov Kulturní, společenská a ozdravná činnost důchodců 70.000,- Kč 
 
Stáj Prima Horseland o.s. 

Podpora trávení volného času děti v přírodě, jezdecké  
a chovatelské kroužky, letní tábory 

 
40.000,- Kč 

Územní organizace svazu diabetiků 
ČR Ostrov 

Ozdravné cvičení, Dia poradna, Dny pro zdraví 60.000,- Kč 

Celkem  275.000,- Kč 
 
 
8.Rozpočtová opatření 
8a.Rozpočtové opatření č. 13/2015 – OKS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
úmyslné zničení informační tabule  
Usn. RM č. /15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 13/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 2.025,00 Kč u odboru kanceláře 
starosty z přijatého pojistného plnění a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015  
u odboru kanceláře starosty o 2.025,00 Kč na příspěvek na provoz pro Dům kultury Ostrov, 
Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary.  
 
8b.Rozpočtové opatření č. 14/2015 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškození dopravního značení v důsledku nárazu dopravního prostředku 
Usn. RM č. /15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 14/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 7.529,00 Kč u odboru majetkové 
správy z přijatého pojistného plnění a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 7.529,00 Kč na opravu dopravního značení. 
 
8c.Přesun v rozpisu rozpočtu č. 1/2015 – OVS – přesun finančních prostředků u projektu 
Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová integrace TC ORP Ostrov 
Usn. RM č. /15 
RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 1/2015: 



7 
 

Snížení a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2015 o 98.757,00 Kč u odboru 
vnitřní správy u projektu Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová integrace TC ORP Ostrov, 
přesun mezi SW a HW.  
 
8d.Rozpočtové opatření č. 15/2015 – MP – přesun finančních prostředků na vrácení 
nevyčerpané dotace v roce 2014 - Program prevence kriminality – APK (asistent prevence 
kriminality)  
Usn. RM č. /15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2015: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 o 2.647,00 Kč u městské policie na řádku 
ostatní služby a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 2.647,00 Kč  
u městské policie na vrácení nevyčerpané dotace v roce 2014 - Program prevence kriminality 
– APK (asistent prevence kriminality).  
 
8e. Rozpočtové opatření č. 17/2015 – OMS – přesun finančních prostředků na spotřebu plynu 
za vytápění staré radnice  
Usn. RM č. /15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2015: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 o 1 tis. Kč u odboru majetkové správy na řádku 
úhrada tepla v neobsazených nebytových prostorech a zařazení výdajů do rozpočtu města pro 
rok 2015 ve výši 1 tis. Kč u odboru majetkové správy na spotřebu plynu za vytápění staré 
radnice.  
 
8f. Rozpočtové opatření č. 18/2015 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškození výkladců a dveří v Brigádnické ulici 
Usn. RM č. /15 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 17/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 21.254,00 Kč u odboru majetkové 
správy z přijatého pojistného plnění a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru 
majetkové správy o 21.254,00 Kč na opravy a údržbu bytových a nebytových prostor.  
 
8g. Rozpočtové opatření č. 19/2015 – ORÚP – přesun finančních prostředků na vrácení 
dotace poskytovateli za zásah do investice u projektu Historický Ostrov II 
Usn. RM č. /15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2015: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2015 o 496,49 Kč u odboru rozvoje a územního 
plánování na nákupy ostatních služeb souvisejících s přípravou žádostí o dotace a zařazení 
výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního plánování ve výši 
496,49 Kč na vrácení dotace poskytovateli za zásah do investice u projektu Historický Ostrov 
II.  
 
8h. Rozpočtové opatření č. 20/2015 – ORÚP – zařazení příjmů a výdajů na vrácení části 
poskytnuté dotace od Města Jáchymov z projektu Zařazení a infrastruktura cestovního ruchu 
v oblasti Centrálního Krušnohoří – 2. etapa poskytovateli dotace 
Usn. RM č. /15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2015: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2015 ve výši 10.197,02 Kč u odboru rozvoje a 
územního plánování z vrácené části poskytnuté dotace od projektového partnera Města 
Jáchymov z projektu Zařazení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního 
Krušnohoří – 2. etapa leadpartnerovi  a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2015 u 
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odboru rozvoje a územního plánování ve výši 10.197,02 Kč na vrácení části poskytnuté 
dotace od Města Jáchymov z projektu Zařazení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti 
Centrálního Krušnohoří – 2. etapa poskytovateli dotace (SAB).  
 

 
9.Pronájmy 
9a. Pronájem p. p. č. 224/84 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. /15 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 92-02-04-30 se Stanislavem Masopustem, 
bytem Odborů562, 363 01 Ostrov, dohodou k 28. 2. 2015. 
 
Usn. RM č. /15 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 224/84 o výměře cca 545 
m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří, paní HOANG THI KIM HUE, bytem Máchova 993, 363 01 
Ostrov, jako skladovací a manipulační prostor, za cenu 17,80 Kč/m2/rok. 
 
9b. Snížení nájemného v části nebytového prostoru na st. p. č. 2095 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. /15 
RM neschvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě reg. č. 168-14-06-16 ze dne 1. 6. 2014 
na pronájem části nebytového prostoru na st. p. č. 2095 v k. ú. Ostrov nad Ohří (restaurace 
v objektu sauny), s panem Jiřím Navrátilem, IČ: 468 79 200, bytem Luční 925, 363 01 
Ostrov, kterým dojde ke snížení nájemného v tomto nebytovém prostoru o výměře 162 m² ze 
současných 7 000,- Kč/měsíc o 43 %, tj. na 4 000,- Kč/měsíc. 
9c.Ukončení pronájmu nebytového prostoru na č. p. 1101, ulice Krušnohorská 
Usn. RM č. /15 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy reg. č. 035-13-02-04 ze dne 18. 1. 2013, s panem 
Doan Van Hien, IČ: 263 58 085, bytem Božičany 166, 362 25 Božičany, na pronájem 
nebytového prostoru na č. p. 1101, 363 01 Ostrov, a to dohodou k 31. 3. 2015.  
 
9d. Výpověď nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru na st. p. č. 1149, ulice 
Jáchymovská 
Usn. RM č. /15 
RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy reg. č. 165-12-05-11 ze dne 2. 5. 2012 na pronájem 
nebytového prostoru na st. p. č. 1149, ulice Jáchymovská v Ostrově, nájemci společnosti  
W Electric Motors, IČ: 247 68 278, se sídlem Větrná 614, 431 51 Miřetice u Klášterce nad 
Ohří, a to z důvodu neplacení nájemného. 
 
9e. Zrušení usnesení RM č. 61/15 ze dne 19. 1. 2015 
Usn. RM č. /15 
RM nesouhlasí se zrušením svého usn. č. 61/15 ze dne 19. 1. 2015, kterým RM schválila 
výpověď nájemní smlouvy reg. č. 292-13-12-09 ze dne 1. 12. 2013 na pronájem pozemku na 
st. p. č. 1030 – 1031 včetně stavby garáže, ulice Lidická v Ostrově, nájemci panu Františku 
Dostálovi, bytem Lidická 655/1, 363 01 Ostrov.   
 
10.Prodeje 
10a.Prodej části p. p. č. 40/1 v k. ú. Kfely u Ostrova 
Usn. RM č. /15 
RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 40/1 o výměře cca 790 m2 v k. ú. Kfely  
u Ostrova, manželům Vladimíru a Ludmile Slavíkovým, Kfely 59, 363 01 Ostrov, za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem plus veškeré náklady spojené s prodejem.  
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10b.Předkupní právo ke stavbám na pozemcích Města Ostrova 
Usn. RM č. /15 
RM doporučuje ZM trvat na využití předkupního práva ke stavbám garáží na pozemcích 
Města Ostrov dle přílohy č. 2 a schválit nákup těchto garáží, prostých všech závazků a práv 
třetích osob, za cenu ze znaleckého posudku sníženou o náklady spojené s prodejem včetně 
daně z nabytí nemovitých věcí. 
 
Usn. RM č. /15 
RM doporučuje ZM schválit nevyužívání předkupního práva ke stavbám garáží na pozemcích 
Města Ostrov dle přílohy č. 3.  
 
11.Výběr zhotovitele – dodávka pódia a audiotechniky  
Usn. RM č. /15 
RM vylučuje ze soutěže firmu Valášek sound s. r. o., Karlovarská 355, 362 33 Hroznětín, 
IČO:29083788 pro nesplnění zadávacích podmínek. 
 
Usn. RM č. /15 
RM vylučuje ze soutěže firmu Osvětlovací technika Vít Pavlů s. r. o., Bronzová 24/2, 155 00 
Praha 5, IČO: 27168191 pro nesplnění zadávacích podmínek. 
 
Usn. RM č. /15 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková 
cena schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku  
„ Dodávka podia a audiotechniky “ uchazeči s nabídkou č. 6 Robert Koryčánek, Na Vyhlídce 
17, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 10042938 s nabídkovou cenou 285 118,- Kč  bez DPH, tj. 
344 992,-Kč včetně DPH 21% jako nejvýhodnějšímu pro zadavatele.  
 
 
12.Výpověď mandátní smlouvy reg. č. 129-12-07-18 na zajištění správy a provozu      
veřejného pohřebiště města Ostrov  
Usn. RM č. /15 
RM, na základě žádosti mandátního správce městského pohřebiště Ostrov p. Fencla, 
nesouhlasí s ukončením mandátní smlouvy reg. č. 129-12-07-18 dohodou k 30.06.2015 a trvá 
na dodržení výpovědní lhůty dle smlouvy. Smluvní vztah bude ukončen k 31.07.2015.   
 
 
13.VZ - Ostrov - revitalizace vnitrobloků  –  výběr technického dozoru stavby  
- bod vyřazen z jednání 
 
14.Informace starosty 
14a.Žádost ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ o souhlas s použitím rezervního fondu 
Usn. RM č. /15 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Základní školy Josefa Václava Myslbeka  
a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary na uplatnění daňové úspory 
za roky 2012 a 2013 v maximální výši  60.340,-- Kč  k nákupu školního nábytku. 
 
14b.Finanční dar pro nejúspěšnější sportovce města do 18-ti let věku 
Usn. RM č. /15 
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RM souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 6 tis. Kč Martinu Čechmanovi, za jeho 
mimořádné sportovní výkony a příkladnou reprezentaci města v roce 2014.  
 
Usn. RM č. /15 
RM souhlasí s poskytnutím finančního daru výši 2 tis. Kč Anetě Klaukové, za její mimořádné 
sportovní výkony a příkladnou reprezentaci města v roce 2014.   

 
Usn. RM č. /15 
RM souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 2 tis. Kč Davidu Zadákovi, za jeho 
mimořádné sportovní výkony a příkladnou reprezentaci města v roce 2014.  

 
Usn. RM č. /15 
RM souhlasí s poskytnutím finančního daru výši 6 tis. Kč Jiřímu Luxíkovi, za jeho mimořádné 
sportovní výkony a příkladnou reprezentaci města v roce 2014.  
 
14c.Jmenování do funkce člena Komise pro místní části 
Usn. RM č. /15 
RM jmenuje v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů do funkce člena Komise pro místní části pana Dušana 
Držíka, bytem Květnová 41, 363 01 Ostrov.  
 
14d.Sportovní hřiště u Kulaté báby - zadávací podmínky pro zadávací řízení na zhotovitele 
stavby, složení komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek  
Usn. RM č. /15 
RM schvaluje pro projekt „Sportovní hřiště u Kulaté báby“ zadávací řízení na dodavatele 
stavby „Sportovní hřiště u Kulaté báby“ formou otevřeného řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku a schvaluje zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu. Kritériem pro hodnocení 
nabídek bude nejnižší nabídková cena. 
 
Usn. RM č. /15 
RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise 
provede otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení. 
 
Usn. RM č. /15 
RM ukládá OI zajistit rozpočtovým opatřením financování projektu „Sportovní hřiště u 
Kulaté báby“.  
 
14e.Vyjádření se ke stížnosti na postup ředitele ZŠ  
RM schvaluje odpověď na stížnost přijatou pod č.j.: KS/2370/15 ze dne 26.1.2015. 
 
14f. Souhlas s přijetím daru pro ZŠ a MŠ J.V.Myslbeka  
RM dává Základní škole Josefa Václava Myslbeka a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, 
okres Karlovy Vary souhlas s přijetím věcného daru – cukrovinek v ceně 600,-- Kč od pana 
Petra Michala, adresa provozovny: Hlavní třída 862, 363 01 Ostrov, IČO: 12819557, DIČ: 
CZ531214036.  
 
 
15.Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
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Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný 
    starosta           místostarosta 
 
 


