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Město Ostrov  
Usnesení 

ze 12. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 14. dubna 2014 od 13:00 hod.  

ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov 
 

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

Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek 
Omluven:        
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Jana Škutová 
  
 
 
Program: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Pověření člena zastupitelstva funkcí oddávajícího 
3. Odvolání ředitelky příspěvkové organizace a vyhlášení výběrového řízení – v písemné podobě 
4. Jmenování členů a tajemníka konkursní komise 
5. Žádost MŠ  Masarykova  o souhlas s čerpáním z rezervního fondu 
6. Žádost Městské knihovny Ostrov o souhlas se změnou ceníku 
7. Žádost DK Ostrov o souhlas s pronájmem T-klubu – na stůl 
8. Mimořádná přidělení bytů 

9. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů 
10. Veřejná zakázka na zhotovitele stavby "Ostrov, Šafaříkova ulice, Rekonstrukce komunikace a 

VO" - výběr zhotovitele 
11. Veřejná zakázka na zhotovitele stavby "Revitalizace lokality "Kopec", Lidická ulice, Ostrov, na 

městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití" - výběr zhotovitelů - v písemné 
podobě 

12. Realizace úspor energie – výměna oken MŠ Halasova 765, Ostrov 
13. PRONÁJMY 

a) Změna nájemní smlouvy na pronájem zemědělských pozemků v k. ú. Ostrov nad Ohří a 
Mořičov společnosti STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o. 

b) Dohoda o ukončení výpůjčky objektu na st. p. č. 2095 v k. ú. Ostrov nad Ohří (sauna a 
restaurace) 

c) Změna nájemce v prostoru pod terasou na č. p. 706 - 712 v souvislosti s prodejem 
podniku  

d) Pronájem stavby garáže na st. p. č. 1229, včetně st. p. č. 1229 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
e) Pronájem nebytového prostoru na č. p. 46, Staré náměstí 
f) Prodloužení nájemní smlouvy reg. č. 077-00-04-25-1 se společností Vodafone Czech 

Republic a. s. na č. p. 997 v Ostrově 
g) Změna výměry nebytového prostoru na č. p. 698, ulice Masarykova 
h) Pronájem nebytového prostoru na č. p. 1365, ulice Hlavní třída 

14. PRODEJE 
a) Prodej p.p.č. 49/1 v k.ú. Mořičov 

15. Informace starosty 
a) Informace o screeningu a žádost o příspěvek na screeningové vyšetření 

16. Zprávy z komisí 
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Účast: 
Vedoucí OKS k bodům 2 až 7 
Vedoucí OSVZ k bodům 8, 9 a 15a) 
Vedoucí OMS k bodům 10 až 14 
 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č.  271/14 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2013 pod 
č. 961/13 a z roku 2014 pod č. 67/14, 70/14, 92/14, 147/14, 149/14 až 151/14, 164/14, 165/14, 
168/14, 173/14, 174/14, 201/14 až 210/14, 213/14, 214/14, 225/14 až 227/14, 229/14 až 231/14, 
235/14 až 238/14 a 265/14. 
 
2.Pověření člena zastupitelstva funkcí oddávajícího 
Usn. RM č.  272/14 
Rada města pověřuje ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, funkcí oddávajícího 
člena zastupitelstva pana MUDr. Oldřicha Vastla. 
 
 
3. Odvolání ředitelky příspěvkové organizace a vyhlášení výběrového řízení 
Usn. RM č.  273/14 
RM odvolává z funkce ředitelky příspěvkové organizace Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, 
okres Karlovy Vary, paní Romanu Parmovou ke dni 14. 4. 2014 a pověřuje řízením Domu kultury 
Ostrov paní Pavlu Korbášovou do doby jmenování nového ředitele Domu kultury Ostrov. 
 
Usn. RM č.  274/14 
RM vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Dům kultury 
Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary a schvaluje oznámení o konání výběrového řízení 
v předloženém znění. 
 
Usn. RM č.  275/14 
RM jmenuje komisi pro výběr ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Dům kultury Ostrov, 
Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary v tomto složení: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. 
Libor Bílek, Mgr. Irena Konývková, Mgr. Irena Leitnerová, Ing. Jitka Samáková, Jan Železný, Ing. 
Jana Punčochářová, zástupce zaměstnanců Domu kultury Ostrov a tajemnice komise Mgr. Lucie 
Mildorfová. 
 
 
4. Jmenování členů a tajemníka konkursní komise 
Usn. RM č.  276/14 
RM jmenuje tyto členy komise pro konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy 
Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary: 
předsedou komise  –  Bc. Pavla Čekana 
členy komise  –  Milana Matějku 
  Mgr. Lenku Chlebkovou 
  Mgr. Dianu Jubánkovou  
  Mgr. Radka Píchu 
  Mgr. Ivana Machka 
  Mgr. Blanku Hanákovou 



 3 

Usn. RM č.  277/14 
RM ustanovuje do funkce tajemnice konkursní komise Ing. Bc. Dagmar Hríňovou, která bude 
organizačně a administrativně zabezpečovat jednání komise. 
 
 
5. Žádost  MŠ Masarykova  o souhlas s čerpáním z rezervního fondu 
Usn. RM č.  278/14 
RM souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, okres 
Karlovy Vary na nákup škrabky brambor ve výši max. 33.048,-- Kč. 
 
 
6. Žádost Městské knihovny Ostrov o souhlas se změnou ceníku 
Usn. RM č.  279/14 
RM souhlasí s navrženou změnou v ceníku služeb Městské knihovny Ostrov, příspěvková 
organizace dle předloženého návrhu s účinností od 15. dubna 2014. 
 
 
7. Žádost DK Ostrov o souhlas s pronájmem T-klubu 
Usn. RM č.  280/14 
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na provoz T-klubu v Domě kultury Ostrov, Mírové nám. 
733, okres Karlovy Vary s účinností od 15.4.2014 do 16.4.2017 s panem Janem Štěpničkou, bytem 
Rovná 8, 356 01 Sokolov, IČ: 73705900. 
 
 
8. Mimořádná přidělení bytů 
Usn. RM č.  281/14 
RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově těmto žadatelům: Ondřej Vašák, Josef 
Srp, Libuše Šilhová, Emil Horváth, Jan Křižička, Ladislav Demeter, Imrich Filo. 
 
Usn. RM č.  282/14 
RM nesouhlasí s přednostním přidělením bytu 2+1 v Ostrově pí Iloně Králíkové.  
 
Usn. RM č.  283/14 
RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů č. p. 612/18 o velikosti 3+kk pro manžele Andreu  
a Nikolu Zvolánkovi - na dobu od 1. 5. 2014 do 31. 3. 2015. 
 
Usn. RM č.  284/14 
RM souhlasí s přidělením bytu zvláštního určení č. 4 na č. p. 618 v Hornické ul. v Ostrově pí Jolaně 
Mlsové. 
 
Usn. RM č.  285/14 
RM nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu v ul. Lidická 1331/12 
v Ostrově s manželi Milanem a Miloslavou Martinkovými. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou. 
 
Usn. RM č.  286/14 
RM ruší usnesení RM č. 980/13 ze dne 16. 12. 2014. 
9. Přidělení, podnájmy, přechody a směny bytů - v období od 11. 3. 2014 do 8. 4. 2014 
- bez usnesení 
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10. Veřejná zakázka na zhotovitele stavby "Ostrov, Šafaříkova ulice, Rekonstrukce komunikace  
a VO" - výběr zhotovitele 
Usn. RM č.  287/14 
RM vylučuje uchazeče WEPOREST spol. s r.o., Kosmová 6, 364 01 Toužim, IČO 63984041  
s nabídkou č. 7 pro nesplnění kvalifikačních předpokladů z veřejné zakázky na stavbu „Ostrov, 
Šafaříkova ulice, Rekonstrukce komunikace a VO“. 
 
Usn. RM č.  288/14 
RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky na stavbu „Ostrov, Šafaříkova ulice, Rekonstrukce 
komunikace a VO“ uchazeče s nabídkou č. 5 společnost Nedvěd stavební spol. s r.o., Hlavní 714, 
363 01 Ostrov, IČ 26395746 s nabídkovou cenou  1,945.885,70 Kč  včetně DPH.  
 
Usn. RM č.  289/14 
Na druhém místě se umístil uchazeč s nabídkou č. 2 společnost COLAZ CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 
00 Praha 9, IČ 26177005, s nabídkovou cenou 1,964.588,50 Kč včetně DPH. Na třetím místě se 
umístil uchazeč s nabídkou č. 6 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a. s., Okounov 65, 431 51 
Klášterec nad Ohří, IČ 25028316, s nabídkovou cenou 2,043.780,00 Kč včetně DPH. 
 
 
11.Veřejná zakázka na zhotovitele stavby "Revitalizace lokality "Kopec", Lidická ulice, Ostrov, na 
městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití" - výběr zhotovitelů  
Usn. RM č.  290/14 
RM vylučuje z veřejné zakázky " Revitalizace lokality ´KOPEC´, Lidická ulice, Ostrov, na městský 
park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití " – II. část - sadové úpravy – uchazeče s nabídkou 
číslo 8 - Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s., se sídlem Okounov 65, 431 51 Klášterec nad 
Ohří, IČ: 25028316. Návrh smlouvy – Část II. Sadové úpravy výše uvedené veřejné zakázky není 
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče dle § 71 odst. 8 zákona, čímž nabídka 
nesplňuje zákonné požadavky.  
 
Usn. RM č.  291/14 
RM vylučuje z veřejné zakázky " Revitalizace lokality ´KOPEC´, Lidická ulice, Ostrov, na městský 
park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití " – II. část - sadové úpravy - uchazeče s nabídkou 
číslo 9 – COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 pro nesplnění 
kvalifikačních předpokladů. 
 
Usn. RM č.  292/14 
RM vylučuje z veřejné zakázky " Revitalizace lokality ´KOPEC´, Lidická ulice, Ostrov, na městský 
park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití " – I. část – stavební práce - uchazeče s nabídkou 
číslo 1 – GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ: 27195783. Uchazeč 
neakceptoval zadávací podmínky uvedené v bodě 8.4.3. ZD.  
 
Usn. RM č.  293/14 
RM vylučuje z veřejné zakázky " Revitalizace lokality ´KOPEC´, Lidická ulice, Ostrov, na městský 
park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití " – I. část – stavební práce - uchazeče s nabídkou 
číslo 7 – ALGON, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, IČ: 28420403. Uchazeč neakceptoval 
zadávací podmínky uvedené v bodě 8.4.3. ZD.  
 
Usn. RM č.  294/14 
RM vylučuje z veřejné zakázky " Revitalizace lokality ´KOPEC´, Lidická ulice, Ostrov, na městský 
park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití " – I. část – stavební práce - uchazeče s nabídkou 
číslo 8 – Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s., Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ: 
25028316. Uchazeč neakceptoval zadávací podmínky uvedené v bodě 8.4.3. ZD.  
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Usn. RM č.  295/14 
RM vylučuje z veřejné zakázky " Revitalizace lokality ´KOPEC´, Lidická ulice, Ostrov, na městský 
park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití " – I. část – stavební práce - uchazeče s nabídkou 
číslo 10 – METALL QUATRO spol. s.r.o., Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most, IČ: 61538213. 
Uchazeč neakceptoval zadávací podmínky uvedené v bodě 8.4.3. ZD. Dále ve výkazu výměr byla 
obsažena položka s nulovou hodnotou.  
 
Usn. RM č.  296/14 
RM vylučuje z veřejné zakázky " Revitalizace lokality ´KOPEC´, Lidická ulice, Ostrov, na městský 
park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití " – I. část – stavební práce - uchazeče s nabídkou 
číslo 14 – FREKO a.s., Teplárenská 602/9, 108 00 Praha-Malešice, IČ: 24730653. Uchazeč 
neakceptoval zadávací podmínky uvedené v bodě 8.4.3. ZD.  
 
Usn. RM č.  297/14 
RM vylučuje z veřejné zakázky " Revitalizace lokality ´KOPEC´, Lidická ulice, Ostrov, na městský 
park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití " – I. část – stavební práce - uchazeče s nabídkou 
číslo 15 – Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827. Uchazeč 
neakceptoval zadávací podmínky uvedené v bodě 8.4.3. ZD.  
 
Usn. RM č.  298/14 
RM vylučuje z veřejné zakázky " Revitalizace lokality ´KOPEC´, Lidická ulice, Ostrov, na městský 
park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití " – II. část – sadové úpravy - uchazeče s nabídkou 
číslo 1 – GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ: 27195783. Uchazeč 
neakceptoval zadávací podmínky uvedené v bodě 8.4.3. ZD.  
 
Usn. RM č.  299/14 
RM vylučuje z veřejné zakázky " Revitalizace lokality ´KOPEC´, Lidická ulice, Ostrov, na městský 
park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití " – II. část – sadové úpravy - uchazeče s nabídkou 
číslo 10 - METALL QUATRO spol. s.r.o., Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most, IČ: 61538213. 
Uchazeč neakceptoval zadávací podmínky uvedené v bodě 8.4.3. ZD.  
 
Usn. RM č.  300/14 
RM vylučuje z veřejné zakázky " Revitalizace lokality ´KOPEC´, Lidická ulice, Ostrov, na městský 
park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití " – II. část – sadové úpravy - uchazeče s nabídkou 
číslo 12 – Zahradní a parková spol. s.r.o., Chebská 252, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 25205978. 
Uchazeč neakceptoval zadávací podmínky uvedené v bodě 8.4.3. ZD.  
 
Usn. RM č.  301/14 
RM vylučuje z veřejné zakázky " Revitalizace lokality ´KOPEC´, Lidická ulice, Ostrov, na městský 
park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití " – II. část – sadové úpravy - uchazeče s nabídkou 
číslo 14 - FREKO a.s., Teplárenská 602/9, 108 00 Praha-Malešice, IČ: 24730653. Uchazeč 
neakceptoval zadávací podmínky uvedené v bodě 8.4.3. ZD.  
 
Usn. RM č.  302/14 
RM vylučuje z veřejné zakázky " Revitalizace lokality ´KOPEC´, Lidická ulice, Ostrov, na městský 
park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití " – II. část – sadové úpravy - uchazeče s nabídkou 
číslo 15 – Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827. Uchazeč 
neakceptoval zadávací podmínky uvedené v bodě 8.4.3. ZD.  
 
Usn. RM č.  303/14 
RM vyhlašuje jako vítěze veřejné zakázky " Revitalizace lokality ´KOPEC´, Lidická ulice, Ostrov, 
na městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití " – I. část - stavební práce - uchazeče 
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s nabídkou číslo 9 – COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 s nabídkovou 
cenou 6 356 822,80 Kč bez DPH a 7 691 754,62 Kč včetně DPH. Na druhém místě se umístil 
uchazeč s nabídkou číslo 13 – STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 
s nabídkovou cenou 6 824 246,63 Kč bez DPH a 8 257 338,42 Kč včetně DPH. Na třetím místě se 
umístil uchazeč s nabídkou číslo 2 – PSK-ASM s.r.o., Dlouhá 164, 760 01 Zlín, IČ: 29228018 
s nabídkovou cenou 6 831 187,85 Kč bez DPH a 8 265 737,30 Kč včetně DPH.  
 
Usn. RM č.  304/14 
RM vyhlašuje jako vítěze veřejné zakázky " Revitalizace lokality ´KOPEC´, Lidická ulice, Ostrov, 
na městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití " –  II. část - sadové úpravy – uchazeče 
s nabídkou číslo 11 – PE-REZA, spol. s.r.o., Citice 189, 357 56 Citice, IČ: 27994741 s nabídkovou 
cenou 4 755 432,00 Kč bez DPH a 5 754 072,72 Kč včetně DPH. Na druhém místě se umístil 
uchazeč s nabídkou číslo 6 – Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 
2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308 s nabídkovou cenou 5 483 481,80 Kč bez DPH a 6 635 012,98 
Kč včetně DPH. Na třetím místě se umístil uchazeč s nabídkou číslo: 3 – BERGER BOHEMIA a.s., 
Klatovská 410, 320 64 Plzeň, IČ: 45357269 s nabídkovou cenou 6 206 682,00 Kč bez DPH  
a 7 510 085,22 Kč včetně DPH.  
 
 
12. Veřejná zakázka na zhotovitele stavby „Realizace úspor energie – výměna oken MŠ Halasova 
765, Ostrov “ -forma zadávacího řízení, návrh na výběr zájemců o veřejnou zakázku a složení 
hodnotící komise 
Usn. RM č.  305/14 
RM schvaluje pro veřejnou zakázku na provedení stavby „Realizace úspor energie – výměna oken 
MŠ Halasova 765, Ostrov “ návrh formy zadávacího řízení, návrh na výběr zájemců a kritéria pro 
kvalifikaci uchazečů dle předloženého návrhu. RM schvaluje složení hodnotící komise dle 
předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede otevření obálek s nabídkami, posouzení 
kvalifikace a hodnocení. 
 
Usn. RM č.  306/14 
V případě udělení souhlasu orgánem státní památkové péče s realizací díla (Realizace úspor energie 
– výměna oken MŠ Halasova 765, Ostrov) RM ukládá odboru majetkové správy zajistit 
rozpočtovým opatřením finanční krytí zakázky dle vysoutěžené ceny. 
 
 
13. Pronájmy 
13a. Změna nájemní smlouvy na pronájem zemědělských pozemků v k. ú. Ostrov nad Ohří a 
Mořičov společnosti STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o. 
Usn. RM č.  307/14 
RM schvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě reg. č. 072-13-03-18 se společností Statek Bor 
ZEOS spol. s r.o., kterým se rozšíří předmět pronájmu o pozemky p. p. č. 1603/3, p. p. č. 1607, p. p. 
č. 1609, p. p. č. 1627/5, p. p. č. 1646, p. p. č. 1649, p. p. č. 1672/2, p. p. č. 1677/1, p. p. č. 1685/1, p. 
p. č. 1713/1, p. p. č. 1738/3, p. p. č. 1738/4, p. p. č. 1749/1, p. p. č. 1749/4 a p. p. č. 1772/1  
o celkové výměře 49 219 m2, vše k. ú. Ostrov nad Ohří a zároveň zúží předmět pronájmu  
o oddělenou část p. p. č. 520/1 o výměře 189 542 m2 vše v k. ú. Mořičov, s účinností od 1. 1. 2014.  
 
13b. Dohoda o ukončení výpůjčky objektu na st. p. č. 2095 v k. ú. Ostrov nad Ohří (sauna a 
restaurace) 
Usn. RM č.  308/14 
RM schvaluje ukončení výpůjční smlouvy reg. č. 75-04-04-23 ze dne 3. 5. 2004 na výpůjčku 
objektu na st. p. č. 2095, k. ú. Ostrov nad Ohří, uzavřenou s panem Liborem Bílkem, bytem Horská 
884, 363 01 Ostrov, a to dohodou ke dni 31. 5. 2014.  
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13c. Změna nájemce v prostoru pod terasou na č. p. 706 - 712 v souvislosti s prodejem podniku  
Usn. RM č.  309/14 
RM schvaluje dodatek k nájemní smlouvě reg. č. 233-12-07-23 ze dne 16. 7. 2012 na pronájem 
prostoru pod terasou na č. p. 706-712, ulice Brigádnická, Ostrov, paní Daniele Černotové, IČ: 883 
32 870, bytem Horská 848, 363 01 Ostrov, kterým dojde ke změně nájemce na paní Janu 
Hemzáčkovou, IČ: 883 94 832, bytem Jáchymovská 1395, 363 01 Ostrov, z důvodu prodeje 
podniku. 
 
13d. Pronájem stavby garáže na st. p. č. 1229, včetně st. p. č. 1229 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č.  310/14 
RM schvaluje pronájem stavby garáže na st. p. č. 1229, včetně st. p. č. 1229 v k. ú. Ostrov nad Ohří, 
ulice Lidická, o výměře 29,00 m², paní Evě Harakalové, bytem Horská 883, 363 01 Ostrov, za 
nájemné 500,-Kč/měsíc, na dobu neurčitou. 
 
 
13e. Pronájem nebytového prostoru na č. p. 46, Staré náměstí 
Usn. RM č.  311/14 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru na č. p. 46, Staré náměstí v Ostrově, o výměře 41 m2, 
společnosti MH PRINT CZ, s.r.o, IČ: 281 17 051, se sídlem Dr. Bureše 1186/3, 370 02 České 
Budějovice, za nájemné 1 250,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem provozování prodejny 
kancelářských potřeb a příslušenství pro tiskárny. 
 
13f. Prodloužení nájemní smlouvy reg. č. 077-00-04-25-1 se společností Vodafone Czech Republic 
a. s. na č. p. 997 v Ostrově 
Usn. RM č.  312/14 
RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě reg. č. 077-00-04-25-1 ze dne 5. 4. 2000 se 
společností Vodafone Czech Republic a. s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 257 88 001 na 
pronájem nemovitosti - části střechy objektu č. p.  997 na st. p. č. 823 v k. ú. Ostrov nad Ohří, 
kterým se prodlouží doba trvání smlouvy do 5. 4. 2020. 
 
13g. Změna výměry nebytového prostoru na č. p. 698 
Usn. RM č.  313/14 
RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě reg. č. 264-08-10-24  ze dne 1. 10. 2008, panu 
Evženu Pálošovi, bytem U Koupaliště 1065, 363 01 Ostrov, kterým dojde k rozšíření výměry  
v nebytovém prostoru na č. p. 698 ze současných 5 m2 na 8,36 m2, za nájemné 3 492,- Kč/m2/rok, za 
účelem rozšíření prodejního místa z hygienických důvodů.    
 
Usn. RM č.  314/14 
RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě reg. č. 074-09-04-22 ze dne 1.5. 2009, panu Bui 
Duy Nghia, bytem Vančurova 1340, 363 01 Ostrov, kterým dojde ke snížení výměry v nebytovém 
prostoru na č. p. 698 ze současných 58,2 m2 na 54,84 m2.   
 
 
13h. Pronájem nebytového prostoru na č. p. 1365, ulice Hlavní třída 
Usn. RM č.  315/14 
RM neschvaluje pronájem nebytového prostoru na č. p. 1365, Hlavní třída v Ostrově, o výměře 
116,17 m2, společnosti Burešovi, s.r.o., se sídlem Hluboký 38, 363 01 Ostrov, za nájemné  
200,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem provozování prádelny.  
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14. Prodeje 
14a. Prodej p. p. č. 49/1 v k. ú. Mořičov 
Usn. RM č.  316/14 
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 49/1 o výměře 587 m2 k. ú. Mořičov, manželům 
Vladimíru a Ilje Kosovým, U Trati 283/12, 360 04 Karlovy Vary, za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem plus veškeré náklady spojené s prodejem.  
 
 
15. Informace starosty 
15a. Informace o screeningu a žádost o příspěvek na screeningové vyšetření 
Usn. RM č.  317/14 
RM ruší své usnesení ze dne 17.2.2014 č. 108/14. 
 
 
16.Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Milan Matějka             Bc. Pavel Čekan 
           místostarosta                     starosta           


