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Město Ostrov 
Usnesení 

z 19. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 14. září 2015 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

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

a) Pronájem st. p. č. 1560 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Pronájem nebytového prostoru na č. p. 706-712, ulice Brigádnická 
c) Pronájem st. p. č. 1228 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
d) Pronájem p. p. č. 480 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 
e) Prodloužení pronájmu pozemku p. p. č. 253/1 a st. p. č.253/2 v k. ú. Kfely u Ostrova 
f) Pronájem p. p. č. 224/19 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
g) Prominutí části nájemného v nebytovém prostoru na č. p. 1030-1031, ulice 

Brigádnická 
3. PRODEJE  

a) Zásady pro prodej a nákup nemovitého majetku města 
4. Výpůjčka domácích kompostérů  
5. Žádost škol o výjimku z počtu dětí/žáků ve třídách  
6. Žádost ZUŠ o posílení IF z RF   
7. Žádost MŠ Palackého o souhlas s čerpáním (změnou účelu) z RF  
8. Souhlas s poskytnutím dotace pro pana M. L. a schválení VPS  
9. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu  
10. Odpis pohledávky  
11. Mimořádná přidělení bytů  
12. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů  
13. VZ - Ostrov, Horní Žďár, kombinovaná trasa podél I/25 - dodatečné stavební  
14. Informace starosty 

a) Úprava ceníku vstupného do městské sauny Ostrov  
b)  Jmenování člena  Komise pro propagaci a historickou paměť města  
c) Vyhlášení vítězů veřejných zakázek „Výzva 56 – zájezdy II“ a „Výzva 57 – blended 

learning pro žáky (anglický jazyk)“ – zadavatel ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov 
d) Odvolání člena redakční rady Ostrovského měsíčníku  
e) Dodatek ke smlouvě o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI  
f) Zrušení usnesení RM č. 4/15 ze dne 5. 1. 2015 

15. Zprávy z komisí 
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Účast:  
Vedoucí OMS k bodům 2 až 4 a 14a) 
Vedoucí OKS k bodům 5 až 8 a 14b) , c) a d) 
Vedoucí OF k bodům 9 a 10 
Vedoucí OSVZ k bodům 11 a 12 
Vedoucí OI k bodu 13 
Vedoucí OVS k bodu 14e) 
 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 1488/15 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 
2012 pod č. 379/12, z roku 2014 pod č. 883/14, a 1036/14 a z roku 2015 pod č.  426/15, 
494/15, 499/15, 720/15, 721/15, 817/15, 819/15, 835/15, 849/15, 850/15, 863/15, 876/15, 
899/15, 902/15, 905/15, 909/15, 932/15, 944/15, 965/15, 966/15, 969/15, 975/15, 979/15, 
981/15, 987/15, 1003/15, 1019/15, 1043/15, 1047/15, 1049/15, 1058/15, 1074/15, 1078/15, 
1086/15, 1107/15, 1113/15, 1115/15, 1119/15, 1128/15, 1130/15, 1137/15, 1143/15, 1144/15, 
1147/15, 1148/15, 1153/15, 1154/15, 1161/15, 1164/15, 1166/15, 1168/15 až 1184/15, 
1186/15, 1189/15, 1192/15 až 1195/15, 1198/15 až 1201/15, 1205/15 až 1213/15, 1219/15 až 
1223/15, 1225/15 až 1228/15, 1230/15, 1231/15, 1233/15 až 1239/15, 1241/15, 1243/15, 
1245/15 až 1250/15, 1253/15, 1254/15, 1256/15, 1258/15 až 1263/15, 1266/15, 1267/15, 
1273/15, 1274/15, 1290/15, 1294/15, 1301/15, 1302/15, 1307/15, 1308/15, 1310/15, 1312/15, 
1313/15, 1316/15, 1319/15, 1324/15 až 1326/15, 1329/15 až 1331/15, 1334/15, 1335/15, 
1339/15 až 1342/15, 1348/15 až 1354/15, 1356/15 až 1358/15, 1360/15 až 1363/15, 1366/15 
až 1369/15, 1371/15 až 1373/15, 1376/15 až 1381/15, 1383/15, 1384/15, 1386/15 až 1392/15, 
1394/15 až 1396/15, 1398/15 až 1401/15, 1403/15, 1405/15 až 1407/15, 1409/15, 1410/15, 
1412/15 až 1420/15, 1423/15, 1424/15, 1426/15 až 1431/15, 1433/15, 1435/15 až 1440/15, 
1442/15 až 1445/15, 1449/15, 1450/15, 1453/15, 1454/15,  1455/15 až 1462/15, 1470/15, 
1471/15, 1473/15, 1474/15, 1478/15, 1481/15 až 1486. 
 
 
2. Pronájmy 
2a. Pronájem st. p. č. 1560 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 1489/15 
RM schvaluje pronájem st. p. č. 1560 o výměře 26 m2 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad 
Ohří, panu V. P., bytem xxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za nájemné 500,-Kč/měsíc, na dobu 
neurčitou. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem V. P. nebude uzavřena do 30 
dnů ode dne doručení usnesení RM panu P., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 
usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
2b. Pronájem nebytového prostoru na č. p. 706 -712, ulice Brigádnická 
Usn. RM č. 1490/15 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru na č. p. 706-712, ulice Brigádnická v Ostrově, o 
výměře 37,1 m2, paní N. H., bytem xxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za nájemné 1 200,- Kč/m2/rok, 
na dobu neurčitou, za účelem provozování prodejny s oblečením.  
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V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a paní N. H. nebude uzavřena do 30 dnů 
ode dne doručení usnesení RM paní H., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty usnesení 
automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
Usn. RM č. 1491/15 
RM schvaluje paní N. H. prominutí hrazení nájemného za nebytový prostor na č. p. 706-712, 
ulice Brigádnická v Ostrově, o výměře 37,1 m2, po dobu 1 roku, v souladu s Programem 
aktivní podpory podnikání. 
 
2c. Pronájem st. p. č. 1228 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 1492/15 
RM schvaluje pronájem st. p. č. 1228 o výměře 29 m2 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad 
Ohří, panu P. P., bytem xxxxxxxx, 363 01 Ostrov, za nájemné 500,-Kč/měsíc, na dobu 
neurčitou. 
V případě, že nájemní smlouva mezi Městem Ostrov a panem P. P. nebude uzavřena do 30 
dnů ode dne doručení usnesení RM panu P., bude dnem následujícím po uplynutí lhůty 
usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
2d. Pronájem p. p. č. 480 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova  
Usn. RM č. 1493/15 
RM neschvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 480 o výměře cca 449 
m2  v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, s panem S. B., bytem xxxxxxxx, 362 73 Vojkovice, za 
účelem zahrádkářského využití, za cenu 2,37 Kč/m2/rok.  
 
2e. Prodloužení pronájmu pozemku p. p. č. 253/1 a st. p. č.253/2 v k. ú. Kfely u Ostrova 
Usn. RM č. 1494/15 
RM schvaluje uzavření Dodatku k Smlouvě o nájmu a smlouvě o smlouvě budoucí kupní reg. 
č. 194-08-08-05, uzavřené s panem Z. V., xxxxxxxx, 363 01 Ostrov, kterým se prodlouží 
doba trvání nájmu a termín pro realizaci stavby do 31. 8. 2017.    
 
2f. Pronájem p. p. č. 224/19 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 1495/15 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 2014-93-1-20 s paní V. V.,  bytem 
xxxxxxxx, 363 01 Ostrov, dohodou k 30. 9. 2015. 
 
Usn. RM č. 1496/15 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. p. č. 224/19 o 
výměře cca 8 m2 v k.ú. Ostrov nad Ohří, s paní J. K., bytem xxxxxxxx, 363 01 Ostrov, 
k umístění novinového stánku, za cenu 355,70 Kč/m2/rok. 
 
2g. Prominutí části nájemného v nebytovém prostoru na č. p. 1030-1031, ulice Brigádnická 
- bez usnesení 
 
 
 
3. Prodeje 
3a. Zásady pro prodej a nákup nemovitého majetku města 
Usn. RM č. 1497/15 
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RM doporučuje ZM schválit „Zásady pro prodej a nákup nemovitého majetku města“ dle 
předloženého návrhu. 
 
 
4. Výpůjčka domácích kompostérů 
Usn. RM č. 1498/15 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darování na výpůjčku a následné darování 
domácích kompostérů dle dotačních podmínek s J. V., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 363 
01 Ostrov, v předloženém znění. 
Pokud do 30. 10. 2015 nebude smlouva uzavřena a kompostér převzat, bude následujícím 
dnem usnesení automaticky v plném rozsahu zrušeno.  
 
 
5. Žádost škol o výjimku z počtu dětí/žáků ve třídách   
Usn. RM č. 1499/15 
RM uděluje Mateřské škole Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, na základě 
ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
a § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů, výjimku z počtu dětí ve třídách pro školní rok 2015/2016 dle předloženého návrhu 
s tím, že bude dodržena cílová kapacita školy, zachována kvalita vzdělávací činnosti školy a 
budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
Usn. RM č. 1500/15 
RM uděluje Mateřské škole Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary, na základě 
ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
a § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů, výjimku z počtu dětí ve třídách pro školní rok 2015/2016 dle předloženého návrhu 
s tím, že bude dodržena cílová kapacita školy, zachována kvalita vzdělávací činnosti školy a 
budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
Usn. RM č. 1501/15 
RM uděluje Základní škole Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 
996, okres Karlovy Vary, na základě ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů a § 10 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, 
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně 
nadaných, ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu žáků ve třídě s upraveným 
vzdělávacím programem pro školní rok 2015/2016 dle předloženého návrhu s tím, že bude 
dodržena cílová kapacita školy, zachována kvalita vzdělávací činnosti školy a budou splněny 
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
 
6. Žádost ZUŠ o posílení IF z RF 
Usn. RM č. 1502/15 
RM souhlasí s posílením fondu investic Základní umělecké školy Ostrov, Masarykova 717, 
okres Karlovy Vary převedením 254.464 Kč z rezervního fondu na základě § 30 odst. 4 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Usn. RM č. 1503/15 
RM souhlasí s posílením řádku údržby a opravy Základní  umělecké školy Ostrov, 
Masarykova 717, okres Karlovy Vary  o 254.464 Kč (budova č. p. 715) na základě § 31 odst. 
2, písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 
7. Žádost MŠ Palackého o souhlas s čerpáním (změnou účelu) z RF 
Usn. RM č. 1504/15 
RM souhlasí se zapojením rezervního fondu Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, okres 
Karlovy Vary ve výši max. 39.990 Kč. Místo myčky na nádobí bylo pořízeno vybavení na 
školní zahradu.  
 
 
8. Souhlas s poskytnutím dotace pro pana M. L. a schválení veřejnoprávní smlouvy 
Usn. RM č. 1505/15 
RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 7 tis. Kč pro pana M. L., nar. xxxxxxxx, 
xxxxxxxx, 363 01 Ostrov pro natočení videoklipu kapely Stripes of Glory. 
 
Usn. RM č. 1506/15 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrova na rok 
2015 ve výši 7 tis. Kč s panem M. L., nar. xxxxxxxx, xxxxxxxx,  
363 01 Ostrov v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 1507/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č.  189/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty o 7 tis. Kč  
u příspěvků na činnost organizací v oblasti kultury a zdravotnictví a zařazují se výdaje do 
rozpočtu města pro rok 2015 u odboru kanceláře starosty ve výši 7 tis. Kč na dotaci pro pana 
M. L. na zapůjčení vybavení pro výrobu videoklipu kapely Stripes of Glory. 
 
 
9. Rozpočtové opatření č. 188/2015 – ORÚP – přesun finančních prostředků na hlukovou 
studii lokality nad nádražím 
Usn. RM č. 1508/15 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 188/2015: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 o 8 tis. Kč u odboru rozvoje a územního 
plánování a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2015 u odboru rozvoje a územního 
plánování o 8 tis. Kč na hlukovou studii lokality nad nádražím.  
 
 
10. Odpis pohledávky pro nevymahatelnost 
Usn. RM č. 1509/15 
RM schvaluje odpis pohledávky po zemřelém panu J. T., naposledy bytem xxxxxxxx, Ostrov, 
ve výši 5 727 Kč pro nevymahatelnost. 
 
11. Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č. 1510/15 
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RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J. M., manželé I. 
a S. Š. 
 
Usn. RM č. 1511/15 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením jiného bytu v Ostrově těmto žadatelům: E. T., I. H., 
R. Č., J. V.  
 
Usn. RM č. 1512/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v přístavbě č. p. 1377 na Jáchymovské ul. v 
Ostrově pí Z. D. 
 
Usn. RM č. 1513/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v přístavbě č. p. 1377 na Jáchymovské ul. 
v Ostrově p. P. T. 
 
Usn. RM č. 1514/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+0 v původní č. p. 1377 na Jáchymovské ul. 
v Ostrově p. V. L. H. 
 
Usn. RM č. 1515/15 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu 1+kk v ul. Hornická 618 v Ostrově pí L. E. 
 
Usn. RM č. 1516/15 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/14 o velikosti 1+kk pro pí J. S. - na 
dobu od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. 
 
Usn. RM č. 1517/15 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/8 o velikosti 1+kk pro p. P. D. - na 
dobu od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. 
 
Usn. RM č. 1518/15 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/15 o velikosti 4+kk pro manžele A. a 
Z. H. - na dobu od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016. 
 
Usn. RM č. 1519/15 
RM nesouhlasí s přednostním přidělením bytu v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově pí 
Z. M. 
 
Usn. RM č. 1520/15 
RM souhlasí s přednostním přidělením bytu 1+0 v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově 
p. B. P. 
 
Usn. RM č. 1521/15 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/9 o velikosti 1+kk pro p. F. B. - na 
dobu od 1. 10. 2015 do 31. 3. 2016. 
 
 
12. Přidělení, podnájmy, přechody a směny bytů - v období od 22. 7. 2015 do 7. 9. 2015   
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- bez usnesení 
 
 
13. VZ - Ostrov, Horní Žďár, kombinovaná trasa podél I/25 - dodatečné stavební práce 
Usn. RM č. 1522/15 
RM souhlasí pro realizaci stavby „Ostrov, Horní Žďár, kombinovaná trasa podél I/25“ 
s uzavřením Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo reg.č. 325-14-11-21 ze dne 3. 12. 2014. Součástí 
dodatku je navýšení ceny stavby o dodatečné stavební práce dle změnového listu stavby ZL 
01 ve výši 191 734,00 vč. DPH. 

Usn. RM č. 1523/15 
RM ukládá Odboru investic pro projekt „Ostrov, Horní Žďár, kombinovaná trasa podél I/25“ 
zadat jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce specifikované změnovým 
listem ZL 01. 

 
 
14. Informace starosty 
14a. Úprava ceníku vstupného do městské sauny.  
Usn. RM č. 1524/15 
RM schvaluje úpravu ceníku na vstupném do městské sauny Ostrov. Touto úpravou se snižuje 
věk seniorů, kteří mají nárok na 50% slevu z jednorázového vstupného, ze současných 70 let 
na 65 let.  
 
14b. Jmenování člena  Komise pro propagaci a historickou paměť města 
Usn. RM č. 1525/15 
RM jmenuje v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, člena Komise pro propagaci a historickou paměť 
města Ing. Jana Filipa, MSc., MBA.  
 
 
14c. Vyhlášení vítězů veřejných zakázek „Výzva 56 – zájezdy II“ a „Výzva 57 – blended 
learning pro žáky (anglický jazyk)“ – zadavatel ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov 
Usn. RM č. 1526/15 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídkové 
ceny schvaluje, dle předloženého návrhu hodnotící komise, pořadí nabídek a přiděluje 
veřejnou zakázku Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, 
Myslbekova 996, okres Karlovy Vary „Výzva č. 56 - zájezdy II.“, část A (zahraniční 
jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky) uchazeči s nabídkou č. 1 - BOCA spol. s r.o., sídlem 
Pardubice, Husitská 763, PSČ 530 06, IČ: 60935545 s nabídkovou cenou 340.300 Kč včetně 
DPH. 
 

Usn. RM č. 1527/15 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídkové 
ceny schvaluje, dle předloženého návrhu hodnotící komise, pořadí nabídek a přiděluje 
veřejnou zakázku Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, 
Myslbekova 996, okres Karlovy Vary „Výzva č. 56 - zájezdy II.“, část B (zahraniční jazykový 
kurz pro učitele) uchazeči s nabídkou č. 4 - ASIANA, spol. s r.o., sídlem Velflíkova 1430/8, 
Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 49704362 s nabídkovou cenou 48.700 Kč včetně DPH. 



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.  
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Usn. RM č. 1528/15 
RM ruší veřejnou zakázku Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, 
Myslbekova 996, okres Karlovy Vary „Výzva č. 56 - zájezdy II.“, pro část C (stínovaní 
(shadowing) pro pedagogy anglického jazyka, přírodovědných předmětů, technických 
předmětů a ICT předmětů v zahraničí) z důvodu, že nebyla podaná žádná nabídka. Zadavatel 
bude dále postupovat dle podmínek dotace.  
 
Usn. RM č. 1529/15 
RM vylučuje ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Výzva č. 57 – blended learning pro žáky 
(anglický jazyk) uchazeče č. 2 - AKCENT International House Prague, družstvo, sídlem 
Praha 4, Bítovská 3, PSČ 14000, IČ 48032778 z důvodu, že nabídka byla podaná neúplná, tj. 
chyběla část krycího listu obsahující dílčí hodnotící kritéria a subkritéria. 
 
Usn. RM č. 1530/15 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria ekonomické 
výhodnosti nabídky schvaluje, dle předloženého návrhu hodnotící komise, pořadí nabídek a 
přiděluje veřejnou zakázku Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy 
Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary „Výzva č. 57 - blended learning pro žáky 
(anglický jazyk) – uchazeči s nabídkou č. 3 - EdWay s.r.o., sídlem Praha 1 - Nové Město, Na 
Florenci 1055/35, PSČ 110 00, IČ: 24671592 s nabídkovou cenou 813.120 Kč včetně DPH. 
V případě, že zadavatel neobdrží dotaci na realizaci projektu z MŠMT, tak se tímto veřejná 
zakázka ruší.  
 
14d. Odvolání a jmenování člena redakční rady Ostrovského měsíčníku  
- bez usnesení 
 
14e. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI 
Usn. RM č. 1531/15 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě systému 
ASPI (reg. č. 108-07-06-06) se společností Wolters Kluwer, a. s., U Nákladového nádraží 6, 
130 00 Praha 3, IČ 63077639 zastoupené p. Martinem Tiptou, v předloženém znění. 
 
14f. Zrušení usnesení RM č. 4/15 ze dne 5. 1. 2015 
- bez usnesení 
 
 
15.Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
Ing. Josef Železný                 Mgr. Libor Bílek 
    místostarosta        místostarosta 


