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Město Ostrov 
Usnesení 

z 28. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 29. září 2014 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. 

Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth 
Omluven:        
Tajemnice:     Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:         Jana Škutová 
  
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Zapůjčení majetku MP Ostrov pro potřeby PČR OO Ostrov 
3. Návrh rozpočtu města na rok 2015 (1. čtení) 
4. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
5. Řešení pohledávek (stav k 31. 8. 2014) 

6. Žádost ZŠ J.V.Myslbeka a MŠ Ostrov o finanční podporu na vzdělávání učitelů 

7. Odstoupení z funkce ředitele příspěvkové organizace, vyhlášení konkurzního řízení na ředitele  příspěvkové 
organizace - na stůl 

8. Žádost  ZŠ  Masarykova  o souhlas s navýšením kapacity školní družiny - na stůl 
9. Vyřazení a likvidace majetku města a MP Ostrov  

10. PRONÁJMY 
a) Úhrada nákladů spojených s technickým zhodnocením pronajatých prostor a garance nájemního vztahu na č.p. 
800, ulice Hlavní třída 
b) Snížení nájemného v nebytových prostorách na č.p. 175, ulice Jáchymovská 
c) Pronájem části p.p.č. 668 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova 

       d) Dodatek k výpůjční smlouvě reg.č. 187-01-11-06 s MDDM Ostrov 

11.  Ostrov, Borecká ulice - Revitalizace vnitrobloku Horská - U Nemocnice - Borecká - Hlavní - schválení dodatku č. 
3 (vícepráce) 

12. Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovitele stavby "Ostrov, Školní ulice - Úprava dopravního přístupu v 
předpolí hřiště u MDDM - vyhlášení vítěze 

13. Rekonstrukce pohledové zdi - schválení Dodatečných stavebních prací v rozsahu uplatněného ZL 13 na Veřejnou 
zakázkou v režimu JŘBU – Dodatkem č.3 – na stůl 

14.  Informace starosty 
       a) Výběr advokátní kanceláře pro zajištění prodeje bytových domů – na stůl 
       b) Veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup čtyřkolky UTV pro potřeby Jednotky SDH Ostrov“               
            – vyhlášení vítěze – na stůl 
       c) Pronájem části p. p. č. 500/23 v k. ú. Ostrov nad Ohří – na stůl 
        d) VZ „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov – HW, SW, mobilní telefony,                          
       interaktivní tabule a kompenzační pomůcky“ – zrušení zadávacího řízení, schválení zadávacích    
       podmínek – na stůl 
       e) Žádost ZUŠ o souhlas s přijetím finančního daru – na stůl 
15.  Zprávy z komisí 
 
 
Účast: 
Velitel MP k bodům 2, 9 
Vedoucí OF k bodům 3, 4, 5 
Vedoucí KS k bodům 6 až 8, 14b), d) a e) 
Vedoucí k OVS k bodu 9 
Vedoucí OMS k bodům 10 a 14a) a c) 
Vedoucí OI k bodům 11, 12,13 
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1. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 857/14 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2014  
č. 16/14, 288/14, 676/14, 687/14, 690/14, 745/14, 746/14, 776/14 až 781/14, 788/14, 798/14, 817/14 
až 822/14, 824/14, 828/14  až 843/14, 847/14,  849/14 až 851/14, 855/14, 856/14.   
 
2. Zapůjčení majetku MP Ostrov pro potřeby PČR OO Ostrov 
Usn. RM č. 858/14 
RM bere na vědomí poskytnutí materiálu MP Ostrov pro potřeby PČR OO Ostrov pro výkon služby. 
 
3. Návrh rozpočtu města na rok 2015 (1. čtení) 
Usn. RM č. 859/14 
RM bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2015 v prvním čtení, kde navrhované  příjmy  města  činí  
353 912 tis. Kč  a  výdaje  266 995 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 86 917 tis. Kč. 
 
4. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
a) Rozpočtové opatření č. 166/2014 – OF – přesun finančních prostředků na odměnu exekutorovi 
(dle smlouvy 10% z vymožené částky) 
Usn. RM č. 860/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 166/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 30 tis. Kč u odboru finančního na kurzové rozdíly  
a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru finančního o 30 tis. Kč na  odměnu 
exekutorovi (dle smlouvy 10% z vymožené částky). 
 
b) Rozpočtové opatření č. 167/2014 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z Úřadu práce na 
vytvoření pracovních příležitostí na odbornou praxi 
Usn. RM č. 861/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 167/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 12.442,00 Kč z účelového příspěvku 
z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí na odbornou praxi pod účelovým znakem 13234 
a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 12.442,00 Kč na mzdové náklady na 
zaměstnance, včetně pojistného a náhrady platu v době nemoci pod účelovým znakem 13234. 
 
c) Rozpočtové opatření č. 168/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na nákup defibrilátoru 
na zimní stadion 
Usn. RM č. 862/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 168/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 40 tis. Kč u odboru majetkové správy na nákupy 
ostatních služeb při prodeji pozemku a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
majetkové správy o 40 tis. Kč na nákup defibrilátoru na zimní stadion. 
 
d) Rozpočtové opatření č. 169/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na opravy chodníků 
v ulici Studentská 
Usn. RM č. 863/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 169/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 200 tis. Kč u odboru majetkové správy na opravy 
mostů a lávek a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 200 tis. 
Kč na opravy chodníků v ulici Studentská. 
 
 
e) Rozpočtové opatření č. 170/2014 – OŽP – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva zemědělství 
na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2014 
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Usn. RM č. 864/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 170/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 11.419,00 Kč z účelové neinvestiční dotace 
z Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře pod účelovým znakem 29008  
a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 11.419,00 Kč na úhradu nákladů na 
činnost odborného lesního hospodáře za období I. čtvrtletí 2014 pod účelovým znakem 29008. 
 
f) Rozpočtové opatření č. 171/2014 – OŽP - zařazení neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 
životního prostředí na výdaje v rámci Programu péče o krajinu  
Usn. RM č. 865/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 171/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 71.200,00 Kč z účelové neinvestiční dotace 
z Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu  pod účelovým znakem 15091  
a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 71.200,00 Kč na základní údržbu 
chráněných území a památných stromů pod účelovým znakem 15091. 
 
g) Rozpočtové opatření č. 172/2014 – ORÚP – zařazení příjmů z projektu Zařízení a infrastruktura 
cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří – 2. etapa a přeposlání  partnerům 
Usn. RM č. 866/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 172/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru rozvoje a územního plánování ve výši 
820.879,31 Kč z projektu Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního 
Krušnohoří – 2. etapa, prostředky EU a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
rozvoje a územního plánování ve výši 820.879,31 Kč pro projektové  partnery u projektu Zařízení  
a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří – 2. etapa, prostředky EU. 
 
h) Rozpočtové opatření č. 173/2014 – OMS – zvýšení zúčtovatelných příjmů a výdajů na teplo 
v bytech  
Usn. RM č. 867/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 173/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 262 tis. Kč ze 
zálohových plateb od uživatelů bytů a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
majetkové správy o 262 tis. Kč na teplo v bytech. 
 
i) Rozpočtové opatření č. 174/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na zabezpečení objektu 
rodinného domu a demolice střechy stodoly Velký Rybník čp. 1 
Usn. RM č. 868/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 174/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 120 tis. Kč u odboru majetkové správy na nákupy 
ostatních služeb při prodeji pozemků  a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
výstavby ve výši 120 tis. Kč na zabezpečení objektu rodinného domu a demolice střechy stodoly 
Velký Rybník čp. 1. 
 
5. Řešení pohledávek (stav k 31. 8. 2014) 
- bez usnesení. 
 
6. Žádost ZŠ J.V.Myslbeka a MŠ Ostrov o finanční podporu na vzdělávání učitelů 
Usn. RM č. 869/14 
RM souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory pro získání odborné kvalifikace 
z rozpočtu Karlovarského kraje na kalendářní rok 2015 pro Bc. Pavla Vítka a Jiřího Hájka, učitele 
Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy 
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Vary a zavazuje se zařadit do rozpočtu města pro rok 2015 částku 25.000,-- Kč tj. finanční 
spoluúčast zřizovatele školy, která o finanční podporu žádá. 
 
7. Odstoupení z funkce ředitele příspěvkové organizace, vyhlášení konkurzního řízení na ředitele  
příspěvkové organizace 
Usn. RM č. 870/14 
RM bere na vědomí vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Městského domu dětí  
a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary, se sídlem Ostrov, Školní 231, okres Karlovy 
Vary, IČ: 477 00 009, panem Mgr. Ivanem Matoušem ke dni 31.12.2014. 
 
Usn. RM č. 871/14 
RM vyslovuje panu Mgr. Ivanu Matoušovi poděkování za dlouholetou, náročnou a zodpovědnou 
práci ve funkci ředitele příspěvkové organizace Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, 
okres Karlovy Vary. 
 
Usn. RM č. 872/14 
RM vyhlašuje konkursní řízení na  ředitelku/ředitele příspěvkové organizace Městského domu dětí  
a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary. 
 
8. Žádost  ZŠ  Masarykova  o souhlas s navýšením kapacity školní družiny 
Usn. RM č. 873/14 
RM souhlasí se zápisem změn v údajích do rejstříku škol a školských zařízení, dle § 144 odst. 1 
písm. e) a dle § 149 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které se týká zvýšení počtu dětí a 
žáků ve školní družině v Základní škole Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary. 
 
9. Vyřazení a likvidace majetku města a MP Ostrov  
Usn. RM č. 874/14 
RM souhlasí, na základě doporučení likvidační komise města, s vyřazením z evidence majetku  
a s likvidací majetku MP Ostrov dle předloženého návrhu MP Ostrov. 
 
Usn. RM č. 875/14 
RM souhlasí, na základě doporučení likvidační komise města, s vyřazením z evidence majetku  
a s likvidací majetku MěÚ Ostrov -  oddělení vnitřní správy dle předložených návrhů. 
 
10. PRONÁJMY 
a) Úhrada nákladů spojených s technickým zhodnocením pronajatých prostor a garance  
nájemního vztahu na č.p. 800, ulice Hlavní třída 
Usn. RM č. 876/14 
RM neschvaluje úhradu nákladů spojených s technickým zhodnocením pronajatých nebytových 
prostor na č.p. 800, ulice Hlavní třída v Ostrově, České poště, s.p., IČ: 471 14 983, se sídlem Hlavní 
třída 800, 363 01 Ostrov, za předpokladu ukončení nájemní smlouvy reg.č. 0179-93-03-02-2 ze dne 
1. 10. 1992 ze strany pronajímatele. 
 
Usn. RM č. 877/14 
RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě reg.č. 0179-93-03-02-2 ze dne 1. 10.1992 na 
pronájem nebytového prostoru na č.p. 800, Ostrov, ulice Hlavní třída, s Českou poštou, s.p., se 
sídlem Ostrov, Hlavní třída 800, PSČ 363 01, kterým dojde ke garanci nájemního vztahu do 31. 12. 
2025 s tím, že po uplynutí této doby se nájemní smlouva změní na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 9 měsíců.  
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b) Snížení nájemného v nebytových prostorách na č.p. 175, ulice Jáchymovská 
Usn. RM č. 878/14 
RM neschvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě reg. č. 091-12-03-14 ze dne 1. 1. 2012 na 
pronájem nebytových prostor ve II. NP na st.p.č. 291/1/C, st.p.č. 291/1/E a st.p.č. 291/1/F, na č.p. 
175, ulice Jáchymovská v Ostrově, s Českým rybářským svazem, místní organizací Ostrov, IČ: 182 
29 646, se sídlem Jáchymovská 175, 363 01 Ostrov, kterým dojde ke snížení nájemného v těchto 
nebytových prostorách o výměře celkem 42,21 m² o cca 86 %, tj. ze současných 18 920,- Kč/rok na 
2 620,- Kč/rok.  

 
c) Pronájem části p.p.č. 668 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova 
Usn. RM č. 879/14 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 668 o výměře cca 400 m2 v k.ú. 
Horní Žďár u Ostrova, za cenu 2,37 Kč/m2/rok, s Danielem Vlčkem, Nejedlého 485, 363 01 Ostrov, 
za účelem zahrádkářského využití. 

 
 
d) Dodatek k výpůjční smlouvě reg.č. 187-01-11-06 s MDDM Ostrov 
Usn. RM č. 880/14 
RM schvaluje dodatek k výpůjční smlouvě reg. č. 187-01-11-06 ze dne 6. 11. 2001 uzavřenou 
s Městským domem dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary, IČ: 477 00 009, se 
sídlem Školní 231, 363 01 Ostrov, kterým dojde ke změně předmětu výpůjčky. 
 
e) Snížení rozsahu předmětu pronájmu o nebytový prostor na st.p.č. 1145/B a 1145/C v k.ú. Ostrov 

nad Ohří 
Usn. RM č. 881/14 
RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě reg.č. 165-12-05-11 ze dne 1. 5. 2012, na 
pronájem nebytových prostor na st.p.č. 1148/A, 1145/B a 1145/C v areálu č.p. 175, ulice 
Jáchymovská v Ostrově, uzavřenou se společností W ELECTRIC MOTORS s.r.o., IČ: 247 68 278, 
se sídlem Větrná 614, Miřetice u Klášterce nad Ohří, kterým dojde ke snížení rozsahu předmětu 
pronájmu o nebytové prostory na st.p.č. 1145/B a 1145/C, a to dohodou ke dni 31. 10. 2014. 
 
 
11. Ostrov, Borecká ulice - Revitalizace vnitrobloku Horská - U Nemocnice - Borecká - Hlavní - 
schválení dodatku č. 3 (vícepráce) 
Usn. RM č. 882/14 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbě „Ostrov, Borecká ulice – 
Revitalizace vnitrobloku Horská – U Nemocnice – Borecká – Hlavní“ v předloženém znění. 
Dodatkem ke smlouvě č. 3 bude celková cena navýšena o 158 607,- Kč bez 21% DPH. 
 
 
 
12. Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovitele stavby "Ostrov, Školní ulice - Úprava 
dopravního přístupu v předpolí hřiště u MDDM - vyhlášení vítěze 
Usn. RM č. 883/14 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek schvaluje výběr nejvhodnější nabídky  
a přiděluje veřejnou zakázku „Ostrov, Školní ulice – Úprava dopravního přístupu v předpolí hřiště  
u MDDM“ uchazeči NEDVĚD stavební spol. s r.o., Hlavní 714, 363 01 Ostrov za nabídkovou cenu 
344 784,70 Kč včetně 21% DPH.  
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13. Rekonstrukce pohledové zdi - schválení Dodatečných stavebních prací v rozsahu uplatněného 
ZL 13 na Veřejnou zakázkou v režimu JŘBU – Dodatkem č.3 
Usn. RM č. 884/14 
RM schvaluje zadání veřejné zakázky v rámci projektu „Od zámku k zámku“, Schwarzenberg  
a Ostrov na Stříbrné stezce, stavby  „Rekonstrukce pohledové zdi“ v režimu JŘBU   na Dodatečné 
stavební práce v rozsahu Zadávacího listu - ZL č.13.  

 
Usn. RM č. 885/14 
RM schvaluje vyčlenění z  veřejné zakázky projektu „Od zámku k zámku“, Schwarzenberg a Ostrov 
na Stříbrné stezce, stavby  „Rekonstrukce pohledové zdi“ v působnosti Zadávacího listu č.13, 
uplatněných dodatečnými stavebními prácemi spojených s Výrobou a montáží dobových okenních 
žaluzií, včetně kování na dva okenní otvory  Velkého muže a zadání těchto prací samostatnou 
veřejnou zakázkou – oslovením tří zhotovitelů, (VZMR).  

 
Usn. RM č. 886/14 
RM schvaluje dodatečné stavební práce pro projekt „Od zámku k zámku“, Schwarzenberg a Ostrov 
na Stříbrné stezce, stavby „Rekonstrukce pohledové zdi“, uplatněné veřejnou zakázkou v režimu 
JŘBU na Dodatečné stavební práce v rozsahu zadávacího listu ZL č.13 pro zhotovitele základní 
zakázky -  TERIGENA ART s.r.o. celkové navýšení zakázky v  hodnotě   261 049,80 - Kč, vč. 21% 
DPH. Tyto dodatečné stavební práce smluvně zajistit uzavřením Dodatku č.3 k základní SOD. 
 
Usn. RM č. 887/14 
RM schvaluje zadání vyčleněné části veřejné zakázky z projektu „Od zámku k zámku“, 
Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce, stavby  „Rekonstrukce pohledové zdi“ ze Zadávacího 
listu č.13, v rozsahu prací spojených s Výrobou a montáží dobových okenních žaluzií, včetně 
kování na dva okenní otvory firmě  Jiří Pavlík, RAVENSERVIS, Žižkova 121, 363 01 Ostrov, IČ: 
10344012, s předloženou nabídkou s nejnižší cenou. Celková nabídková cena je 108 900,- Kč vč. 
21% DPH.  Smluvní vztah řešit na objednávku – z časových důvodů  termín dokončení a předání 
této části prodloužit do 30.10.2014. 
 
 
14.  Informace starosty 
a) Výběr advokátní  kanceláře pro zajištění prodeje  bytových domů 
Usn. RM č. 888/14 
RM schvaluje poskytovatele právních služeb při prodeji st.p.č. 2678, 2679 a 2680, jejichž součástí 
je bytový dům č. p. 1329-1331, st. p. č. 2772, 2773 a 2774, jejichž součástí je bytový dům č. p. 
1347-1349 a st. p. č. 2767, 2768, 2769 a 2770, jejichž součástí je bytový dům č. p. 1353-1356, vše  
v k. ú. Ostrov nad Ohří, JUDr. Richarda Šenderu, Karla Havlíčka Borovského 692, 356 01 Sokolov, 
za cenu 1390,- Kč/byt plus DPH, tj. celkem 269 660,- Kč plus DPH.  
 
 
b) Veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup čtyřkolky UTV pro potřeby Jednotky SDH Ostrov“ – 
vyhlášení vítěze 
Usn. RM č. 889/14 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a 
přiděluje veřejnou zakázku „Nákup čtyřkolky UTV pro potřeby Jednotky SDH Ostrov“   uchazeči 
Tomáš Dostál TOMICO, Fanderlíkova 17, 796 01 Prostějov, IČ: 75674396 za nabídkovou cenu 297 
000,- Kč včetně 21 % DPH. 
 
 
c) Pronájem části p. p. č. 500/23 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
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Usn. RM č. 890/14 
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s pí Ivetou Pěknou,  vlastníkem p. p. č. 500/23 v k. ú.  
Ostrov nad Ohří na pronájem části p. p. č. 500/13 o výměře 40 m2 za účelem umístění stavby 
chodníku, prováděné v rámci projektu „Ostrov, Lidická ulice“, na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 
31. 12. 2021, za nájemné ve výši 12,- Kč/m2/rok. 
  
d) VZ „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov – HW, SW, mobilní telefony, 
interaktivní tabule a kompenzační pomůcky“ – zrušení zadávacího řízení, schválení zadávacích 
podmínek 
Usn. RM č. 891/14 
RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov – 
HW, SW, mobilní telefony a interaktivní tabule“ – část A, B, C dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona 
č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Usn. RM č. 892/14 
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.  
 
Usn. RM č. 893/14 
RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede 
otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů  
a hodnocení nabídek.  
 
e) Žádost ZUŠ o souhlas s přijetím finančního daru 
Usn. RM č. 894/14 
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 20.000,-- Kč od Ostrovské teplárenské, a.s.,  se 
sídlem Moříčovská 1210, 363 38 Ostrov, IČ: 497 90 498, na pokrytí nákladů souvisejících s účastí 
na mezinárodních soutěžích žáků tanečního oddělení pro Základní uměleckou školu Ostrov, 
Masarykova 717, okres Karlovy Vary. 
 
 
15. Zprávy z komisí 
 
 
 
 
 
       Bc. Pavel Čekan             Milan Matějka 
             starosta              místostarosta  


