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  Město Ostrov  
Usnesení 

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

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. 

Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth  
Omluven:       Ing. Josef Železný 
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:         Jana Škutová 
  
 
 
Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpise rozpočtu  
3. Výběr auditora pro přezkum hospodaření města za rok 2014  
4. Pronájmy: 

a) Pronájem garáže na st. p. č. 1151 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Ukončení pronájmu NP na č. p. 715 (IKON) 
c) Revokace usnesení RM o úhradě nájemného formou investované částky na  rekonstrukci 

II. NP v objektu č. p. 175, ulice Jáchymovská 
d) Výpůjčka částí p. p. č. 628/1, 628/3, 629/1 a 630/1 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova od  ŘSD 
ČR pro realizaci projektu „Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova“ 

e) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 224/9 v k. ú. Ostrov nad Ohří –  kabel 
NN 

f) Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 253/2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova -  
vzdušné vedení VN 

5. Prodeje: OMS 
a) Nákup p. p. č. 1012/22 a p. p. č. 1012/23 v k. ú. Ostrov nad Ohří od společnosti ESA 

INVEST s.r.o.     
b) Úplatný převod p. p. č. 2761 se stavbou chodníku v k. ú. Ostrov nad Ohří od společnosti 

PRVNÍ OSTROVSKÁ LÉKAŘSKÁ, s.r.o. 
c) Úplatný převod parkovací plochy na p. p. č. 784/1 a přilehlých komunikací na p. p. č. 

802/5 v k. ú. Ostrov nad Ohří od Karla a Dagmar Pintrových.  
6. Žádost ZUŠ o změnu účelu dotace Hudebního festivalu 
7. Jmenování členů a tajemníka konkursní komise  
8. Předání majetku do správy příspěvkovým organizacím  
9. Žádost ZUŠ o finanční příspěvek pro žáky tanečního oboru na MS v Polsku  
10. VZ - "Letní tábor a rekreační středisko MDDM Ostrov v Manětíně - 2. etapa - 4. část" - 

výběr dodavatele  
11. VZ - "Ostrov, Karlovarská ulice - Příjezdová komunikace k prodejně stavebnin" - výběr 

dodavatele  
12. Projekt - Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova, VZ - "Rekonstrukce kapličky v 

Maroltově" - výběr dodavatele   
13. Mimořádná přidělení bytů  
14. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů  
15. Informace starosty 
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a) VZ „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov – Kompenzační pomůcky“ – 
zrušení zadávacího řízení  

b) Finanční dary pro účastníky krajského kola soutěže Zlatý oříšek  
16. Zprávy z komisí 

 
 
Účast: 
Vedoucí OF k bodům 2 až 3 
Vedoucí OMS k bodům 4 až 5 
Vedoucí OKS k bodům 6 až 9 a 15a) a b) 
Vedoucí OI k bodům 10 až 12 
Vedoucí OSVZ k bodům 13 až 14 
 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 895/14 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2014 pod 
č. 398/14, 422/14, 686/14, 691/14, 698/14, 699/14, 743/14, 744/14, 793/14, 823/14, 825/14, 846/14, 
848/14, 852/14, 853/14, 857/14, 859/14 až 866/14, 868/14 až 871/14, 873/14, 876/14, 878/14, 
890/14 a 894/14. 
 
 
2.Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
2a. Rozpočtové opatření č. 175/2014 – ORÚP – přesun finančních prostředků na doplatek na projekt 
Budování kapacity pro rozvoj regionu Krušné hory – západ pro Sdružení Krušné hory – západ 
Usn. RM č. 896/14 
RM doporučuje ZM schválit RO č. 175/2014: 
Zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 1.281,00 Kč u odboru rozvoje  
a územního plánování na poskytnutí finančního příspěvku pro Sdružení Krušné hory -  západ na 
předfinancování a spolufinancování projektu ROP reg. č. CZ.1.09/2.1.00/30.00712 a snižují se 
výdaje v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru rozvoje a územního plánování o 1.281,00 Kč na 
řádku příprava projektu Regenerace městského prostoru.  
 
 
2b. Rozpočtové opatření č. 176/2014 – OKS - zařazení neinvestičního účelového příspěvku na 
úhradu nákladů na potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů a investičního příspěvku na nákup 
cisternové stříkačky 
Usn. RM č. 897/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 176/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 224.400,00 Kč z neinvestičního účelového 
příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) 
pod účelovým znakem 14004, zařazení příjmů ve výši 1.000.000,00 Kč z investičního účelového 
příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na nákup cisternové automobilové stříkačky pod 
účelovým znakem 9275, zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 pod účelovým znakem 
14004 ve výši 120.000,00 Kč na udržení akceschopnosti jednotky, zařazení výdajů ve výši 
72.000,00 Kč na věcné vybavení, zařazení výdajů ve výši 32.400,00 Kč na odbornou přípravu  
a zařazení výdajů ve výši 1.000.000,00 Kč pod účelovým znakem 9275 na nákup cisternové 
automobilové stříkačky. 
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2c. Rozpočtové opatření č. 177/2014 – OMS – zvýšení zúčtovatelných příjmů a výdajů na vodu 
v bytech  
Usn. RM č. 898/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 177/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 249 tis. Kč ze 
zálohových plateb od uživatelů bytů a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
majetkové správy o 249 tis. Kč na vodu v bytech. 
 
2d. Rozpočtové opatření č. 178/2014 – OF – přesun finančních prostředků na podporu bytové 
výstavby  
Usn. RM č. 899/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 178/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru finančního o 50 tis. Kč u programu finanční 
podpory bytové výstavby a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru finančního o 50 
tis. Kč u podpory změny způsobu vytápění. 
 
2e. Rozpočtové opatření č. 179/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na úhradu tepla 
v neobsazených nebytových prostorech 
Usn. RM č. 900/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 179/2014: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2014 o 150 tis. Kč u odboru majetkové správy na opravy 
nebytových prostor a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy  
o 150 tis. Kč na úhradu tepla v neobsazených nebytových prostorech.  
 
2f. Rozpočtové opatření č. 180/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na opravy chodníků  
Usn. RM č. 901/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 180/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 150 tis. Kč u odboru majetkové správy na opravy 
a údržbu schodišť ve městě, snížení výdajů o 50 tis. Kč na opravy a údržbu autobusových zastávek 
 a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 200 tis. Kč na opravy 
chodníků a v přilehlých částech. 
 
2g. Rozpočtové opatření č. 181/2014 – OKS – účelový příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na 
celonárodní talentovou soutěž „Zlatý oříšek“ 
Usn. RM č. 902/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 181/2014: 
Zařazení příjmů a výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty ve výši 50 tis. 
Kč z účelového příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na celonárodní talentovou soutěž „Zlatý 
oříšek“ pro Městský dům dětí a mládeže Ostrov pod účelovým znakem 1099. 
 
2h. Rozpočtové opatření č. 182/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na dodatečné úpravy 
projektů Ostrov 10. etapa a 13. etapa 
Usn. RM č. 903/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 182/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 18 tis. Kč u odboru majetkové správy na nákupy 
ostatních služeb - TDI při opravách a výkopových pracích v místních komunikacích a zvýšení 
výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 18 tis. Kč na dodatečné úpravy 
projektů Ostrov 10. etapa a 13. etapa. 
 
2i. Rozpočtové opatření č. 185/2014 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z Úřadu práce na 
vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce 
Usn. RM č. 904/14 
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RM schvaluje rozpočtové opatření č. 185/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 27.241,00 Kč z účelového příspěvku 
z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce pod účelovým 
znakem 13234 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 27.241,00 Kč na mzdové 
náklady na zaměstnance, včetně pojistného a náhrady platu v době nemoci pod účelovým znakem 
13234. 
 
2j. Přesun v rozpisu rozpočtu č. 12/2014 – OVS – přesun prostředků na stěhování úřadu 
Usn. RM č. 905/14 
RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 12/2014: 
Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2014 o 104 tis. Kč u oddělení vnitřní správy na 
stěhování archivu úřadu na zámek a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2014  
u oddělení vnitřní správy o 104 tis. Kč na stěhování úřadu na zámek. 
 
2k. Přesun v rozpisu rozpočtu č. 13/2014 – OMS – přesun prostředků na opravu vypouštěcího 
zařízení u rybníku Ostrovský velký 
Usn. RM č. 906/14 
RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 13/2014: 
Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2014 o 170 tis. Kč u odboru majetkové správy na 
ostatní služby na městských rybnících a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2014  
u odboru majetkové správy o 170 tis. Kč na opravu vypouštěcího zařízení u rybníku Ostrovský 
velký. 
 
 
3. Výběr auditora pro přezkoumání hospodaření města za rok 2014 
Usn. RM č. 907/14 
RM schvaluje, aby přezkoumání hospodaření města Ostrov za rok 2014 provedl auditor Ing. 
Miroslav Gross, Keřová 7, 360 07 Karlovy Vary.  
 
 
4. Pronájmy 
4a. Pronájem garáže na st. p. č. 1151 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 908/14 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem st. p. č. 1151 o výměře 19 m2 včetně stavby 
garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří, za cenu 500,- Kč/m2/rok, s Josefem Ferenczem, Masarykova 665/7, 
363 01 Ostrov. 
 
4b. Ukončení pronájmu NP na č. p. 715 (IKON) 
Usn. RM č. 909/14 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 107-95-06-16 ze dne 18. 5. 1995, se společností 
IKON spol. s r. o., se sídlem Nehvizdská 22/8, 198 00 Praha 9, na pronájem NP na č. p. 715, 
Masarykova ul., a to dohodou k 30. 11. 2014. 
 
4c. Revokace usnesení RM o úhradě nájemného formou investované částky na rekonstrukci II. NP  
v objektu č. p. 175, ulice Jáchymovská 
Usn. RM č. 910/14 
RM ruší své usnesení č. 614/14, kterým bylo schváleno prominutí nájemného na dobu 5 let 
společnosti HABEZ s. r. o., z důvodu investované částky na rekonstrukci NP na č. p. 175 v Ostrově. 
 
4d. Výpůjčka částí p. p. č. 628/1, 628/3, 629/1 a 630/1 v k. ú. Horní Žďár u Ostrova od ŘSD ČR pro 
realizaci projektu „Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova“  
Usn. RM č. 911/14 
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RM schvaluje výpůjčku pozemků dotčených v rámci projektu „Naučná stezka Po starých cestách 
okolo Ostrova“ stavbou „Ostrov, Horní Žďár – kombinovaná cyklotrasa podél I/25“, tj. výpůjčku 
částí p. p. č. 628/1  o výměře 570 m2, p. p. č. 628/3 o výměře 1 m2, p. p. č. 629/1 o výměře 2 797 m2 
a p. p. č. 630/1 o výměře 622 m2, dále pak části plochy mostního objektu Jáchymovského potoku  
č. 25-002 o výměře 41 m2 a části plochy mostního objektu Jáchymovského potoku č. 25-001  
o výměře 28 m2, tj. pozemků a ploch o celkové výměře cca 4 059 m2, vše v k. ú. Horní Žďár  
u Ostrova od vlastníka, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05, na 
dobu určitou do 31. 12. 2021. 
 
4e. Zřízení věcného břemene – služebnosti na p. p. č. 224/9 v k. ú. Ostrov nad Ohří - kabel NN    
Usn. RM č. 912/14 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě za účelem uložení, 
provozování, údržby a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby 
„Ostrov, Masarykova č. p. 713, Město Ostrov, kNN“, vymezujícího rozsah věcného břemene na 
p. p. č. 224/9 v k. ú. Ostrov nad Ohří pro oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu 
ve výši 100,-- Kč za každý započatý metr čtvereční budoucího povinného pozemku zatíženého 
zařízením pro distribuci elektřiny, minimálně však 1 000,-- Kč plus DPH v zákonné výši, platné ke 
dni uzavření konečné smlouvy. Náklady na zřízení věcného břemene, vypracování GP, včetně 
zaplacení náhrad povinnému, ponese oprávněný. 
 
4f. Zřízení věcného břemene - služebnosti na p. p. č. 253/2 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova – vzdušné 
vedení VN    
Usn. RM č. 913/14 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem uložení, provozování, údržby  
a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby „Horní Žďár, TS  
č. KV_0758 Wasteko, vedení VN/TS“, vymezujícího rozsah věcného břemene na p. p. č. 253/2  
v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova pro oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV 
- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 
100,-- Kč za každý započatý metr čtvereční budoucího povinného pozemku zatíženého zařízením 
pro distribuci elektřiny, minimálně však 1 000,-- Kč plus DPH v zákonné výši, platné ke dni 
uzavření konečné smlouvy. Náklady na zřízení věcného břemene, vypracování GP, včetně zaplacení 
náhrad povinnému, ponese oprávněný. 
 
 
5. Prodeje 
5a. Nákup p. p. č. 1012/22 a p. p. č. 1012/23 v k. ú. Ostrov nad Ohří od společnosti ESA INVEST 
s.r.o.    
Usn. RM č. 914/14 
RM doporučuje ZM schválit nákup p. p. č. 1012/22 o výměře 149 m2 oddělené z původní p. p. č. 
1012/9 a p. p. č. 1012/23 o výměře 102 m2 oddělené z původní p. p. č. 1012/1 vše v k. ú. Ostrov nad 
Ohří od budoucího vlastníka, společnosti ESA INVEST s.r.o., se sídlem Chomutov, Čelakovského 
1074/18, PSČ 430 01, IČ: 260 30 420, za kupní cenu ve výši 1 000,- Kč. Veškeré náklady spojené 
s převodem uhradí prodávající. Vlastní převod bude realizován až následně poté, kdy společnost 
ESA INVEST s.r.o. získá do svého vlastnictví pozemky p. č. 1012/1 a p. č. 1012/9 v k. ú. Ostrov 
nad Ohří, určené k zamýšlené výstavbě Obchodního centra Ostrov.  
 
5b. Úplatný převod p. p. č. 2761 se stavbou chodníku v k. ú. Ostrov nad Ohří od společnosti PRVNÍ 
OSTROVSKÁ LÉKAŘSKÁ, s.r.o. 
- bod byl stažen z programu 
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5c. Úplatný převod parkovací plochy na p. p. č. 784/1 a příjezdových komunikací na p. p. č. 802/5 
v k. ú. Ostrov nad Ohří od Karla a Dagmar Pintrových 
- bod byl stažen z programu 
 
 
6. Žádost ZUŠ o změnu účelu dotace Hudebního festivalu 
Usn. RM č. 915/14 
RM souhlasí, aby nevyčerpaná částka ve výši 82.798,-- Kč z příspěvku na Hudební festival 
příspěvkové organizace Základní umělecké školy, Masarykova 717, okres Karlovy Vary byla 
použita k natočení filmu o škole a na pořízení propagačních materiálů v souvislosti s oslavou 60 let 
ZUŠ Ostrov. Příspěvek musí být vyúčtován nejpozději do 31.12.2014. 
 
Usn. RM č. 916/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 183/2014: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2014 o 82.798,-- Kč u odboru kancelář starosty na řádku 
ZUŠ – příspěvek na Festival hudebních souborů a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2014 
u odboru kancelář starosty o 82.798,-- Kč na příspěvek na provoz vč. příspěvku na stravné 
zaměstnancům pro příspěvkovou organizaci Základní uměleckou školu, Masarykova 717, okres 
Karlovy Vary. 
 
 
7.Jmenování členů a tajemníka konkursní komise  
Usn. RM č. 917/14 
RM jmenuje tyto členy komise pro konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele příspěvkové 
organizace Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary: 
 
předsedou komise  –  starosta města Ostrova 
členy komise  –  místostarosta města Ostrova 
                                              Ing. Eva Cíchová 
             RNDr. Miroslav Wimmer  
                                              Vlastislava Schartová 
             PhDr. Milan Molec 
   
    
Usn. RM č. 918/14 
RM ustanovuje do funkce tajemnice konkursní komise Ing. Bc. Dagmar Hríňovou, která bude 
organizačně a administrativně zabezpečovat jednání komise. 
 
 
8. Převod majetku do správy příspěvkových organizací 
Usn. RM č. 919/14 
RM souhlasí s bezúplatným převodem drobného dlouhodobého majetku dle předloženého návrhu do 
správy příspěvkové organizace Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary, 
v celkové pořizovací hodnotě 5.732,10  Kč. 
 
Usn. RM č. 920/14 
RM souhlasí s bezúplatným převodem drobného dlouhodobého majetku dle předloženého návrhu do 
správy příspěvkové organizace Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, 
v celkové pořizovací hodnotě 27.955,05 Kč. 
 
Usn. RM č. 921/14 
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RM souhlasí s bezúplatným převodem drobného dlouhodobého majetku dle předloženého návrhu do 
správy příspěvkové organizace Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary, 
v celkové pořizovací hodnotě 364.370,26  Kč. 
 
Usn. RM č. 922/14 
RM souhlasí s bezúplatným převodem drobného dlouhodobého majetku dle předloženého návrhu do 
správy příspěvkové organizace Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary, v celkové 
pořizovací hodnotě 63.028,88 Kč. 
 
Usn. RM č. 923/14 
RM souhlasí s bezúplatným převodem drobného dlouhodobého majetku dle předloženého návrhu do 
správy příspěvkové organizace Základní umělecké školy Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy 
Vary, v celkové pořizovací hodnotě 59.011,52 Kč. 
 
 
9. Žádost ZUŠ o finanční příspěvek pro žáky tanečního oboru na MS v Polsku 
Usn. RM č. 924/14 
RM schvaluje finanční příspěvek města Ostrov pro příspěvkovou organizaci Základní uměleckou 
školu Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary ve výši 20 tis. Kč na účast žáků tanečního 
oboru na Mistrovství světa v kategorii modern a jazz dance v Polsku, která se koná 07. až 14. 
prosince 2014. 
 
Usn. RM č. 925/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 184/2014: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2014 o 20 tis. Kč u oddělení vnitřní správy  
na řádku služby pošt – frankovací stroj a zařazují se do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
kancelář starosty ve výši 20 tis. Kč na příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní uměleckou 
školu, Masarykova 717, okres Karlovy Vary na účast žáků tanečního oboru na Mistrovství světa 
v kategorii modern a  jazz dance v Polsku. 
 
 
10. VZ - "Letní tábor a rekreační středisko MDDM Ostrov v Manětíně - 2. etapa - 4. část" - výběr 
dodavatele  
Usn. RM č. 926/14 
RM vylučuje, na základě vyřazení hodnotící komisí z účasti v zadávacím řízení na realizaci veřejné 
zakázky "Letní tábor a rekreační středisko MDDM Ostrov v Manětíně – 2. etapa – 4. část" uchazeče 
První krušnohorská realitní kancelář s.r.o., Poštovní 24, 432 01 Kadaň, IČ: 47310979, pro nesplnění 
zadávacích podmínek 
 
Usn. RM č. 927/14 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková cena 
schvaluje pořadí nabídek dle předloženého návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 
"Letní tábor a rekreační středisko MDDM Ostrov v Manětíně – 2. etapa – 4. část " uchazeče č. 3 - 
Stavební montáže spol. s r.o., se sídlem Klatovská 7, 301 37 Plzeň, IČ: 45356815 s nabídkovou 
cenou 4 658 811,00 Kč bez DPH a 5 637 161,00 Kč vč. DPH jako nejvýhodnějšího pro zadavatele.   
 
Usn. RM č. 928/14 
RM ukládá OI zajistit financování stavby zařazením potřebné částky do rozpočtu města na rok 
2015.  
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11. Veřejná zakázka „Ostrov, Karlovarská ulice - Příjezdová komunikace k prodejně stavebnin“ - 
výběr dodavatele 
Usn. RM č. 929/14 
RM vylučuje nabídku uchazeče WEPOREST spol. s r.o., Kosmová 6, 364 01 Toužim s nabídkovou 
cenou 988 040,96 Kč včetně 21% DPH z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů. 
 
Usn. RM č. 930/14 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek schvaluje výběr nejvhodnější nabídky  
a přiděluje realizaci stavby „Ostrov, Karlovarská ulice – Příjezdová komunikace k prodejně 
stavebnin“ uchazeči Dredger s. r. o., Dubina 30, 362 72 Kyselka za nabídkovou cenu 944 406,12 Kč 
včetně 21% DPH.  
 
Usn. RM č. 931/14 
RM ukládá OI zajistit financování stavby provedením rozpočtového opatření v rozpočtu města.  
 
 
12.Projekt - Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova, VZ - "Rekonstrukce kapličky  
v Maroltově" - výběr dodavatele  
- bod byl stažen z programu  
 
 
13. Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č. 932/14 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 v původní č. p. 1377 na Jáchymovské 
ul. v Ostrově pí Anně Berkyové. 
 
Usn. RM č. 933/14 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 v původní č. p. 1377 na Jáchymovské 
ul. v Ostrově p. Václavu Lee Havlíkovi. 
 
Usn. RM č. 934/14 
RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu velikosti 1+1 v ul. Nad Nádražím č. p. 382/2 v Ostrově 
pí Lucii Bajgerové. 
 
Usn. RM č. 935/14 
RM nesouhlasí s přidělením jiného bytu v Ostrově těmto žadatelům: Vladimír a Miluše Misalovi. 
 
Usn. RM č. 936/14 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově těmto žadatelům: Šarlota a Fljorim 
Naredini, Jozef Balog. 
 
Usn. RM č. 937/14 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v ul. Družební 1324/2 v Ostrově pí Heleně Koptové.  
 
Usn. RM č. 938/14 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/10 o velikosti 1+kk pro p. Tomáše 
Herbánszkého - na dobu od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015. 
 
Usn. RM č. 939/14 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/7 o velikosti 1+kk pro p. Jiřího Pečinku - na 
dobu od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015. 
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14. Přidělení, podnájmy, přechody a směny bytů - v období od 9. 9. 2014 do 6. 10. 2014       
- bez usnesení 
 
 
15.Informace starosty 
15a. VZ „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov – Kompenzační pomůcky“ – zrušení 
zadávacího řízení 
Usn. RM č. 940/14 
RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov – 
Kompenzační pomůcky“ – část A dle ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Usn. RM č. 941/14 
RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov – 
Kompenzační pomůcky“ – část B dle ust. § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  
 
15b. Finanční dary pro účastníky krajského kola soutěže Zlatý oříšek  
Usn. RM č. 942/14 
RM souhlasí s poskytnutím výhry z veřejné soutěže Zlatý oříšek Karlovarského kraje ve výši 7.000,-- 
Kč Matyáši Bělohradskému, nar. 07.06.2001, bytem Babice 14, Teplá, PSČ 364 61. Výhra bude 
předána zákonnému zástupci dítěte na základě uzavřené smlouvy.  

 
Usn. RM č. 943/14 
RM souhlasí s poskytnutím výhry z veřejné soutěže Zlatý oříšek  Karlovarského kraje ve výši 7.000,-- 
Kč Danielu Pospěchovi, nar. 04.09.2001, bytem nám. Míru 38, Bochov, PSČ 364 71. Výhra bude 
předána zákonnému zástupci dítěte na základě uzavřené smlouvy.  
 
Usn. RM č. 944/14 
RM souhlasí s poskytnutím výhry z veřejné soutěže Zlatý oříšek Karlovarského kraje ve výši 7.000,-- 
Kč Matěji Veli čkovi, nar. 03.03.2001, bytem Hlavní tř. 734, Ostrov, PSČ 363 01. Výhra bude předána 
zákonnému zástupci dítěte na základě uzavřené smlouvy.  

 
Usn. RM č. 945/14 
RM souhlasí s poskytnutím výhry z veřejné soutěže Zlatý oříšek  za umístění v krajském kole ve výši 
7.000,-- Kč Jakubu Zeronikovi, nar. 11.02.2001, bytem S. K. Neumanna 987/18, Ostrov, PSČ 363 01. 
Výhra bude předána zákonnému zástupci dítěte na základě uzavřené smlouvy.  

 
Usn. RM č. 946/14 
RM souhlasí s poskytnutím výhry z veřejné soutěže Zlatý oříšek Karlovarského kraje ve výši 5.000,-- 
Kč Tělovýchovné jednotě Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, Ostrov, PSČ 363 01, 
IČ: 18229395. Výhra bude předána statutárnímu zástupci organizace panu Miroslavu Faktorovi na 
základě uzavřené smlouvy. 

 
Usn. RM č. 947/14 
RM souhlasí s poskytnutím výhry z veřejné soutěže Zlatý oříšek Karlovarského ve výši 5.000,-- Kč 
Taneční skupině Mirákl, o. s., se sídlem Městský dům kultury Sokolov, nám. Budovatelů 655, 
Sokolov, PSČ 356 01, IČ: 27048217. Výhra bude předána statutární zástupkyni organizace Mgr. 
Andree Burešové na základě uzavřené smlouvy. 
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16.Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan        Milan Matějka 
    starosta           místostarosta 


