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  Město Ostrov  
Usnesení 

z 27. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 15. září 2014 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Ing. Josef Železný, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek,  

Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth  
Omluven:       Milan Matějka, Ing. Jan Železný. 
Tajemnice:     Mgr. Lucie Mildorfová v. z. 
Zapsala:         Jitka Matyášová 
  
 
 
Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Ostrov, Lidická ulice – schválení zadávací dokumentace, hodnotící komise 
3. Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova část Ostrov, Horní Žďár, kombinovaná 

trasa podél I/25 – schválení zadávací dokumentace, hodnotící komise 
4. Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova část Sv. Anna a Sv. Florián – schválení 

zadávací dokumentace, hodnotící komise 
5. Ostrov, Čapkova a Nejedlého – schválení zadávací dokumentace, hodnotící komise 
6. Letní tábor a rekreační středisko MDDM Ostrov v Manětíně – 2. etapa – 4 . část, zadávací 

podmínky pro zadávací řízení na zhotovitele stavby, složení hodnotící komise pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek   

7. Ostrov, Borecká ulice – Revitalizace vnitrobloku Horská – U Nemocnice – Borecká – 
Hlavní – schválení dodatku č. 2 (odpočty) 

8. Návrh zadávacích podmínek projektu "Ostrov – revitalizace vnitrobloků" 
9. Žádosti škol o výjimku z počtu dětí/žáků  
10. Žádost DK Ostrov o souhlas s převzetím a s předáním cen 
11. Žádost Měk o schválení změny investičního plánu na rok 2014 
12. Souhlas s poskytnutím příspěvku na veřejnou sbírku pro Jakuba Biniatova 
13. Souhlas s poskytnutím příspěvku pro Petra Šulce na Mistrovství světa v triatlonu 
14. VZ „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov – HW, SW, mobilní telefony, 

interaktivní tabule a kompenzační pomůcky“ – schválení zadávací dokumentace 
15. Mimořádná přidělení bytů 
16. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
17. PRONÁJMY 
a) Pronájem stavby garáže na st. p. č. 951/7 včetně st. p. č. 951/7 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Pronájem nebytového prostoru na č. p. 46, Staré náměstí 
c) Snížení rozsahu předmětu pronájmu o stavbu garáže na st. p. č. 1151 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
d) Změna nájemce v nebytovém prostoru na č. p. 698 v souvislosti s prodejem podniku 
e) Snížení nájemného za pronájem části p. p. č. 224/328 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
f) Pronájem části zábradlí na p. p. č. 2898/3, 224/29 a 224/91 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
18. Žádost Agentury Katka o vyhrazení parkovacích míst na stávajícím parkovišti v ulici  

Na Kopci 
19. Veřejná zakázka „Správa a provoz veřejné sauny města Ostrov“ – výběr příkazníka 
20. Prodloužení výpovědní doby RK: Dagmar Baslová a IKON spol. s. r. o. 
21. Zrušení zadávacího řízení "Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví 

Města Ostrov II" 
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22. Informace starosty 
a) Sleva na vstupném do městské sauny pro děti a držitele průkazů ZTP a ZTP/P 
b) Souhlas s bezúplatným přenecháním užívání fotbalového minihřiště na p. p. č. 2504  
v k. ú. Ostrov nad Ohří 

23. Zprávy z komisí 
 
 
Účast: 
Vedoucí OI k bodům 2 až 8 
Vedoucí OKS k bodům 9 až 14 
Vedoucí OSVZ k bodům 15 a 16 
Vedoucí OMS k bodům 17 až 22 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 798/14 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2011 pod 
č. 922/11, z roku 2012 pod. č. 556/12, 725/12, 726/12, z roku 2013 pod č. 133/13 až 135/13, 550/13, 
567/13, 568/13, 573/13, 574/13, 600/13, 601/13, 672/13, 706/13, 810/13, 811/13, 834/13, 843/13, 
844/13, 952/13, 1023/13 a z roku 2014 pod. č. 50/14, 51/14, 53/14, 219/14 až 223/14, 268/14 až 
270/14, 328/14, 497/14, 540/14, 541/14, 548/14 až 550/14,  556/14 až 562/14, 606/14, 610/14, 
611/14, 615/14,  650/14 až 658/14, 660/14 až 662/14, 671/14, 674/14 až 681/14, 694/14, 695/14, 
702/14, 704/14 až 709/14, 712/14 až 714/14, 716/14, 717/14, 721/14, 726/14, 730/14, 737/14, 
738/14, 740/14 až 742/14, 747/14,749/14 až 751/14, 753/14, 754/14, 756/14, 791/14, 792/14  
a 794/14. 
 
2. Ostrov, Lidická ulice – schválení zadávací dokumentace, hodnotící komise 
Usn. RM č. 799/14 
RM schvaluje pro projekt „Ostrov, Lidická ulice“ zadávací řízení na dodavatele stavby „Ostrov, 
Lidická ulice, parkoviště před lékárnou“  formou otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku, 
schvaluje zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu. Kritériem pro hodnocení nabídek bude 
nejnižší nabídková cena. 
 
Usn. RM č. 800/14 
RM schvaluje pro projekt „Ostrov, Lidická ulice“ zadávací řízení na dodavatele stavby „Ostrov, 
Parkoviště zadní Lidická“ formou otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku, schvaluje 
zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu. Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší 
nabídková cena. 
 
Usn. RM č. 801/14 
RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede 
otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení. 
 
3. Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova část Ostrov, Horní Žďár, kombinovaná trasa 
podél I/25 – schválení zadávací dokumentace, hodnotící komise 
Usn. RM č. 802/14 
RM schvaluje pro projekt „Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova“ zadávací řízení na 
dodavatele stavby „Ostrov, Horní Žďár, kombinovaná trasa podél I/25“ formou otevřeného řízení na 
podlimitní veřejnou zakázku, schvaluje zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu. Kritériem 
pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena. 
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Usn. RM č. 803/14 
RM schvaluje složení hodnotící komisi dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede 
otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení. 
 
4. Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova část Sv. Anna a Sv. Florián – schválení zadávací 
dokumentace, hodnotící komise 
Usn. RM č. 804/14 
RM schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele projektu naučná stezka „Po 
starých cestách kolem Ostrova“, zadávací dokumentaci na stavební práce část, Kaple sv. Anny  
a Kaple sv. Floriána a schvaluje kritéria pro kvalifikaci dodavatelů. Kritériem pro hodnocení 
nabídek bude nejnižší nabídková cena vč. DPH.  
 
Usn. RM č. 805/14 
RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede 
otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení. 
 
5. Ostrov, Čapkova a Nejedlého – schválení zadávací dokumentace, hodnotící komise 
Usn. RM č. 806/14 
RM schvaluje pro projekt „Ostrov, Čapkova a Nejedlého“ 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. 807/14 
RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede 
otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení. 
 
6. Letní tábor a rekreační středisko MDDM Ostrov v Manětíně – 2. etapa – 4. část, zadávací 
podmínky pro zadávací řízení na zhotovitele stavby, složení hodnotící komise pro otevírání obálek  
a hodnocení nabídek   
Usn. RM č. 808/14 
RM schvaluje pro zadávací řízení na dodavatele stavby „Letní tábor a rekreační středisko MDDM 
Ostrov v Manětíně – 2. etapa – 4. část“ zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce  
a schvaluje kritéria pro kvalifikaci dodavatelů. Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší 
nabídková cena vč. DPH. Stavba bude dokončena do 20. května 2015. 
 
Usn. RM č. 809/14 
RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede 
otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení. 
 
7. Ostrov, Borecká ulice – Revitalizace vnitrobloku Horská – U Nemocnice – Borecká – Hlavní –  
schválení dodatku č. 2 (odpočty) 
Usn. RM č. 810/14 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbě „Ostrov, Borecká ulice – 
Revitalizace vnitrobloku Horská – U Nemocnice – Borecká – Hlavní“ v předloženém znění. 
Dodatkem ke smlouvě č. 2 bude celková cena ponížena o 15.173,80 Kč včetně DPH. 
 
8. Návrh zadávacích podmínek projektu "Ostrov – revitalizace vnitrobloků" 
Usn. RM č. 811/14 
RM schvaluje pro zadávací řízení na zhotovitele stavby „Ostrov – 13. etapa“ otevřené řízení na 
podlimitní veřejnou zakázku, schvaluje zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu. Kritériem 
pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena. 
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Usn. RM č. 812/14 
RM schvaluje pro zadávací řízení na zhotovitele stavby „Ostrov – 10. etapa“ otevřené řízení na 
podlimitní veřejnou zakázku, schvaluje zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu. Kritériem 
pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena. 
 
Usn. RM č. 813/14 
RM schvaluje pro zadávací řízení na zhotovitele stavby „Ostrov, Revitalizace Halasovy ulice včetně 
vnitrobloků“ otevřené řízení na podlimitní veřejnou zakázku, schvaluje zadávací dokumentaci dle 
předloženého návrhu. Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena. 
 
Usn. RM č. 814/14 
RM schvaluje pro zadávací řízení na zhotovitele stavby „Ostrov, Seifertova ulice, Rekonstrukce 
vozovky a chodníku“ otevřené řízení na podlimitní veřejnou zakázku, schvaluje zadávací 
dokumentaci dle předloženého návrhu. Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková 
cena. 
 
Usn. RM č. 815/14 
RM schvaluje složení hodnotících komisí pro veřejné zakázky „Ostrov – 13. etapa“ a Ostrov –  
10. etapa“ dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provedou otevření obálek s nabídkami, 
posouzení kvalifikace a hodnocení. 
 
Usn. RM č. 816/14 
RM schvaluje složení hodnotících komisí pro veřejné zakázky „Ostrov, Revitalizace Halasovy ulice 
včetně vnitrobloků“ a „Ostrov, Seifertova ulice, Rekonstrukce vozovky a chodníku“ dle 
předloženého návrhu a stanovuje, že komise provedou otevření obálek s nabídkami, posouzení 
kvalifikace a hodnocení. 
 
9. Žádosti škol o výjimku z počtu dětí/žáků  
Usn. RM č. 817/14 
RM uděluje Mateřské škole Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, na základě ustanovení 
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb.,  
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu dětí ve třídách pro školní 
rok 2014/2015 dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 818/14 
RM uděluje Mateřské škole Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary, na základě ustanovení 
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb.,  
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu dětí ve třídách pro školní 
rok 2014/2015 dle předloženého návrhu. 
 
10. Žádost DK Ostrov o souhlas s převzetím a s předáním cen 
Usn. RM č. 819/14 
RM dává Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary souhlas k převzetí 2 kusů 
skleněných šatonů na podstavci a 2 kusů figurky pierota na podstavci od společnosti Nadace 
PRECIOSA, IČ: 60254092. Ceny budou následně předány vítězům 46. ročníku Dětského filmového 
a televizního festivalu Oty Hofmana.  
 
11. Žádost Měk o schválení změny investičního plánu na rok 2014 
Usn. RM č. 820/14 
RM souhlasí s úpravou investičního plánu Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace na 
roky 2014 – 2015 a schvaluje navýšení ceny investice roku 2014 „přechod z UNIMARCu na 
MARC21“ o částku 10.380,00 Kč, tj. celková cena investice nepřesáhne částku 94.380,00 Kč.  
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U ceny pořízení multifunkční kopírky dochází ke snížení ceny o 4.736,00 Kč, tj. celková cena 
investice činí částku 75.264,00 Kč. Plán investic na rok 2015 zůstává beze změny. 
 
12. Souhlas s poskytnutím příspěvku na veřejnou sbírku pro Jakuba Biniatova 
Usn. RM č. 821/14 
RM souhlasí s poskytnutím výpomoci ve výši 20 tis. Kč na veřejnou sbírku „Nová šance pro Jakuba 
Biniatova – na náklady spojené se zdravotní péčí“. 
 
Usn. RM č. 822/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 165/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty o 20 tis. Kč u příspěvku 
pro Občanské sdružení Ostrůvek na dotační projekt Aktivity napříč generacemi a zařazení výdajů do 
rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty ve výši 20 tis. Kč na příspěvek na veřejnou 
sbírku pro Jakuba Biniatova na náklady spojené se zdravotní péčí. 
 
13. Souhlas s poskytnutím příspěvku pro Petra Šulce na Mistrovství světa v triatlonu 
Usn. RM č. 823/14 
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 10 tis. Kč pro pana Petra Šulce, bytem Štúrova 916, 
363 01 Ostrov na Mistrovství světa v triatlonu, které se bude konat 26. října 2014.  
 
Usn. RM č. 824/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 164/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty o 10 tis. Kč u příspěvku 
pro Občanské sdružení Ostrůvek na dotační projekt Aktivity napříč generacemi a zařazení výdajů do 
rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty ve výši 10 tis. Kč na finanční příspěvek na 
Mistrovství světa v triatlonu pro Petra Šulce. 
 
14.VZ „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov – HW, SW, mobilní telefony, 
interaktivní tabule a kompenzační pomůcky“ – schválení zadávací dokumentace 
Usn. RM č. 825/14 
RM schvaluje pro projekt „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“ zahájení zadávacího 
řízení na VZ „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov – HW, SW, mobilní telefony  
a interaktivní tabule“ formou zjednodušeného podlimitního řízení děleného na části, schvaluje 
zadávací dokumentaci dle předloženého návrhu a seznam vyzvaných dodavatelů. Kritériem pro 
hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena včetně DPH pro zadavatele se změnami 
uvedenými v zápisu. 
 
Usn. RM č. 826/14 
RM schvaluje pro projekt „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“ zahájení zadávacího 
řízení na VZ „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov – Kompenzační pomůcky“ 
formou zjednodušeného podlimitního řízení děleného na části, schvaluje zadávací dokumentaci dle 
předloženého návrhu a seznam vyzvaných dodavatelů. Kritériem pro hodnocení nabídek bude 
nejnižší nabídková cena včetně DPH pro zadavatele. 
 
Usn. RM č. 827/14 
RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede 
otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek se změnou 
uvedenou v zápisu. 
 
 
 
 



 6 

15. Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č. 828/14 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu pro tyto žadatele: Alena Teterová,  
Ladislav Demeter, Michaela Demeterová, Monika Klokočníková, Václav Homolka. 
 
Usn. RM č. 829/14 
RM nesouhlasí s přidělením jiného bytu v Ostrově těmto žadatelům: Olga a Milan Giňovi,  
Monika a Robert Pšákovi, Jarmila a Vratislav Máčkovi, Helena Durdoňová, Helena Horváthová,  
Albert Den. 
 
Usn. RM č. 830/14 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu na Hlavní třída č. p. 695/8 v Ostrově pí Olze 
Novotné st. 
 
Usn. RM č. 831/14 
RM nesouhlasí s přednostním přidělením bytu 2+1 pí Ivaně Šmídové. 
 
Usn. RM č. 832/14 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v DPS v Ostrově o tyto žadatele a v tomto pořadí: 
Václav Šanda, Bohumil Pavlů. 
 
Usn. RM č. 833/14 
RM nesouhlasí s doplněním Pořadníku na byty v DPS v Ostrově o tyto žadatele: Marie Babiszová, 
Mária Balická. 
 
Usn. RM č. 834/14 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů čp. 612/14 o velikosti 1 + kk pro pí Janu Strejčkovou 
– na dobu od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. 
 
Usn. RM č. 835/14 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/15 o velikosti 4 + kk pro manžele Andreje  
a Zuzanu Hejhalovy – na dobu od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015. 
 
Usn. RM č. 836/14 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/9 o velikosti 1 + kk pro p. Františka Bártu –  
na dobu od 1. 10. 2014 do 31. 3. 2015. 
 
Usn. RM č. 837/14 
RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v obytném souboru Klášter Ostrov o žadatele: Radim 
Hanousek, Jiří Sokol, Pavlína Finta Kromková a František Finta. 
 
Usn. RM č. 838/14 
RM souhlasí s přidělením bytu zvláštního určení v ul. Klášterní č. p. 141/B3  v Ostrově pí Emilii 
Růžičkové a pí Anně Hellerové. 
 
Usn. RM č. 839/14 
RM souhlasí s přidělením bytu zvláštního určení v ul. Odborů č. p. 619/4 v Ostrově pí Martě 
Saletové. 
 
Usn. RM č. 840/14 
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu na Hlavní třída č. p. 864/1 v Ostrově 
s manžely Bočkovými – dle předloženého návrhu. 
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16. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
- bez usnesení. 
 
17. PRONÁJMY 
a) Pronájem stavby garáže na st. p. č. 951/7 včetně st. p. č. 951/7 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 841/14 
RM schvaluje pronájem stavby garáže na st. p. č. 951/7, včetně st. p. č. 951/7 v k. ú. Ostrov nad 
Ohří, ulice Lidická, o výměře 23,00 m², panu Zdeňku Mikeskovi, bytem Jenišov 93, 362 11 Jenišov, 
za nájemné 500,00 Kč/měsíc na dobu neurčitou. 
 
b) Pronájem nebytového prostoru na č. p. 46, Staré náměstí 
Usn. RM č. 842/14 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru na č. p. 46, Staré náměstí v Ostrově, o výměře 41 m2, 
paní Ladislavě Suchanové, bytem Lidická 653/16, 363 01 Ostrov, za nájemné 1.200,00 Kč/m2/rok, 
na dobu neurčitou, za účelem provozování prodejny elektronických cigaret a drobného zboží.  
 
Usn. RM č. 843/14 
RM schvaluje paní Ladislavě Suchanové prominutí hrazení nájemného za nebytový prostor na č. p. 
46, Staré náměstí, o výměře 41 m2, po dobu 1 roku, v souladu s Programem aktivní podpory 
podnikání. 
 
 c) Snížení rozsahu předmětu pronájmu o stavbu garáže na st. p. č. 1151 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 844/14 
RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě reg. č. 181-12-05-21 ze dne 16. 5. 2012, na 
pronájem stavby garáže na st. p. č. 1150 a st. p. č. 1151 v areálu č. p. 175, ulice Jáchymovská  
v Ostrově, uzavřenou s panem Františkem Karkušem, bytem Jungmannova 1256, 363 01 Ostrov, 
který dojde ke snížení rozsahu předmětu pronájmu o garáž na st. p. č. 1151, a to dohodou ke dni  
30. 9. 2014. 
 
d) Změna nájemce v nebytovém prostoru na č. p. 698 v souvislosti s prodejem podniku 
Usn. RM č. 845/14 
RM schvaluje dodatek k nájemní smlouvě reg. č. 163-02-06-24 ze dne 4. 9. 1991 na pronájem 
nebytového prostoru na č. p. 698, ulice Masarykova v Ostrově, panu Františku Toušovi,  
IČ: 10047433, bytem Čapkova 404, 363 01 Ostrov, kterým dojde ke změně nájemce na pana Radka 
Švejdara, IČ: 01588711, bytem Mezirolí 116, 362 25 Nová Role, z důvodu prodeje podniku. 

 
e) Snížení nájemného za pronájem části p. p. č. 224/328 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 846/14 
RM schvaluje snížení nájemného za pronájem části p. p. č. 224/328 o výměře 11 m2 v k. ú. Ostrov 
nad Ohří, panu Pavlu Danielkovi, z 2.050,00 Kč/m2/rok na 1.000,00 Kč/m2/rok.   
 
f) Pronájem části zábradlí na p. p. č. 2898/3, 224/29 a 224/91 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 847/14 
RM schvaluje pronájem části zábradlí na p. p. č. 2898/3, 224/29 a 224/91 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
za účelem umístění 3 ks reklamních panelů, Petru Nedvědovi, Pod Křížkem 1386, 363 01 Ostrov,  
na období od 15. 9. 2014 do 11. 10. 2014, za cenu 900,00 Kč. 
 
18. Žádost Agentury Katka o vyhrazení parkovacích míst na stávajícím parkovišti v ulici Na Kopci 
Usn. RM č. 848/14 
RM nesouhlasí s vyhrazením parkovacích míst na stávajícím parkovišti v ulici Na Kopci pro 
potřeby Agentury Katka dle žádosti paní Kataríny Peterkové.  
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19. Veřejná zakázka „Správa a provoz veřejné sauny města Ostrov“ – výběr příkazníka 
Usn. RM č. 849/14 
RM vylučuje ze zadávacího řízení veřejné zakázky uchazeče: Jiří Navrátil, Luční 925, 363 01 
Ostrov, IČ: 46879200, pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.  
 
Usn. RM č. 850/14 
RM bere na vědomí žádost p. Maška o odstoupení z výběrového řízení na veřejnou zakázku „Správa 
a provoz veřejné sauny města Ostrov“. 
 
Usn. RM č. 851/14 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek schvaluje výběr nejvhodnější nabídky  
a přiděluje veřejnou zakázku "Správa a provoz veřejné sauny města Ostrov“ uchazeči:  
Mgr. Libor Bílek, Horská 884, 363 01 Ostrov s nabídkovou cenou 24.999,00 Kč/měsíc bez DPH 
(30.248,80 Kč/měsíc s DPH).  
 
20. Prodloužení výpovědní doby RK: Dagmar Baslová a IKON spol. s. r. o. 
Usn. RM č. 852/14 
RM schvaluje DODATEK č. 7 K MANDÁTNÍ SMLOUVĚ REG. Č. 186-97-08-27-3. 
 
Usn. RM č. 853/14 
RM schvaluje DODATEK č. 9 K MANDÁTNÍ SMLOUVĚ REG. Č. 189-97-08-20-2. 
 
21. Zrušení zadávacího řízení "Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví Města 
Ostrov II" 
Usn. RM č. 854/14 
RM ruší veřejnou zakázku „Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví Města 
Ostrov II". 
 
22. Informace starosty 
      a) Sleva na vstupném do městské sauny pro děti  a držitele průkazů ZTP a ZTP/P 
Usn. RM č. 855/14 
RM schvaluje slevu na jednorázovém vstupném do městské sauny Ostrov pro děti do 6 let zdarma, 
pro děti od 6 do 15 let, seniory nad 70 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P ve výši 50 % ze stávající 
ceny vstupného.  
 
      b) Souhlas s bezúplatným přenecháním užívání fotbalového minihřiště na p. p. č. 2504 v k. ú. 
Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 856/14 
RM souhlasí s tím, aby Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, Karlovy Vary,  
IČ: 47700009, se sídlem Školní 231, 363 01 Ostrov, dlouhodobě po dobu 10 let bezúplatně 
přenechal k užívání fotbalové minihřiště vybudované na p. p. č. 2504 v k. ú. Ostrov nad Ohří, 
vypůjčené na základě výpůjční smlouvy reg. č. 187-01-11-06 ze dne 6. 11. 2001, a to Fotbalovému 
klubu Ostrov, IČ: 47699264, se sídlem Vančurova 1340, 363 01 Ostrov.  
 
23. Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
       Bc. Pavel Čekan        Mgr. Libor Bílek 
             starosta              člen RM  


