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  Město Ostrov  
Usnesení 

ze 31. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 29. října 2014 od 13:00 hod.  

v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav 

Brodec, RNDr. František Wohlmuth  
Omluven:       Ing. Vladimír Trafina 
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Jana Škutová 
  
 
 
Program: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Veřejné zakázky malého rozsahu za 3. čtvrtletí roku 2014 
3. Předání majetku do správy MDDM Ostrov 
4. Termíny svatebních obřadů pro rok 2015 
5. Dar pro první a poslední dítě narozené v roce 2015  
6. Řešení pohledávek /stav k 30.9.2014/  
7. Rozpočtová opatření /do ZM/ a přesuny v rozpisu rozpočtu  
8. Návrh rozpočtu města na rok 2015 /2.čtení/  
9. PRONÁJMY  

a) Pronájem části nebytových prostor na č. p. 795, ulice Hlavní třída 
b) Pronájem části nebytových prostor ve II. NP na č. p. 706-712, ulice Brigádnická 
c) Pronájem garáže na st. p. č. 1550 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
d) Zvláštní užívání veřejného prostranství na části p. p. č. 224/33 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
e) Snížení nájemného v nebytovém prostoru na st. p. č. 1150 (garáž), ulice Jáchymovská 

v Ostrově 
10. Snížení kupní ceny za p. p. č. 2506/4, 84/1 a 2765 v k. ú. Ostrov nad Ohří  
11. Veřejná zakázka na dodávky "Naučná stezka (infotabule, turistické mapy, plány města, 

mobiliář, drobné vegetační úpravy)"  - výběr dodavatele  
12. Veřejná zakázka na zhotovitele stavby "Ostrov, 13. etapa" – zrušení zadávacího řízení 
13. Vyhlášení výsledku - VZMR na zhotovitele stavby, Zadláždění chodníku k Paláci princů 

(MěK), Zadláždění  předpolí kaple Sv. Floriána  
14. Zrušení - VZMR na zhotovitele stavby, Rekonstrukce kaple Sv. Anny a kaple Sv. Floriána  
15. VZ - Rekonstrukce kapličky v Maroltově - vyhlášení výsledku 
16. VZ - Ostrov, Lidická ulice, parkoviště před lékárnou - vyhlášení výsledku  
17. VZ - Ostrov, Parkoviště zadní Lidická - vyhlášení výsledku  
18. VZ - Ostrov, Horní Žďár, kombinovaná trasa podél I/25 - vyhlášení výsledku  
19. VZ - Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice - vyhlášení výsledku – vyloučen z projednávání 
20. VZ "Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov - HW,SW, mobilní telefony  

a interaktivní tabule" - výběr dodavatelů  
21. Provoz zastupitelského sálu  
22. Návrh na likvidaci notebooků členů ZM z majetku  
23. Finanční dar pro nejúspěšnější sportovce  města do 18-ti let   
24. Změny a přesuny prostředků závazných ukazatelů u ZUŠ Ostrov  
25. Žádost ZŠ J.V.Myslbeka a MŠ Ostrov  o souhlas  s přijetím finančního daru účelově 

určeného  
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26. Jmenování vedoucího finančního odboru  
27. Informace starosty 

a) Finanční dary pro zasloužilé členy SDH Ostrov 
b) Pronájem nebytového prostoru na č. p. 706-712, ulice Brigádnická 
c) Podnájem nebytového prostoru na č.p. 1437, ulice Vančurova  

28. Zprávy z komisí 
 
 
 
Účast: 
Vedoucí OKS k bodům 3, 25,26 
Vedoucí ODS k bodu 4 
Vedoucí OSVZ k bodu 5 
Vedoucí OF k bodům 6 až 8 
Vedoucí OMS k bodům 9 až 12 
Vedoucí OI k bodům 13 až 19 
Vedoucí ORÚP k bodu 20 
Vedoucí OVS k bodům 21 a 22 
TAJ k bodu 23 a 27 
Mgr. Bílek k bodu 24 
 
 
 
1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 950/14 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2014 pod 
č. 415/14, 499/14, 614/14, 692/14, 755/14, 790/14, 826/14, 827/14, 844/14, 845/14, 854/14, 879/14, 
888/14, 891/14, 895/14, 897/14, 900/14 až 902/14, 904/14 až 906/14, 910/14, 911/14, 915/14, 
919/14 až 924/14, 932/14 až 940/14, 944/14 a 946/14. 
 
 
2. Veřejné zakázky malého rozsahu za 3. čtvrtletí roku 2014 
- bez usnesení 
 
 
3. Předání majetku do správy  MDDM Ostrov 
Usn. RM č. 951/14 
RM souhlasí s bezúplatným převodem zařizovacích předmětů do vybudované chatky typu 1, jídelny 
a kuchyně Letního tábora a rekreačního střediska Městského domu dětí a mládeže Ostrov 
v Manětíně, dle předloženého návrhu, pořízených zřizovatelem v rámci 2. etapy 3. části v celkové 
hodnotě 1,670.410-- Kč vč. DPH, do správy příspěvkové organizace Městského domu dětí  
a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary.  
 
 
4. Řádné termíny svatebních obřadů na rok 2015 
Usn. RM č. 952/14 
Rada města schvaluje řádné termíny svatebních obřadů pro rok 2015 a to: 
 
leden                  únor                 březen               duben           květen                 červen 
10. 01.                07. 02.              14. 03.                11. 04.          15. 05.                  06. 06. 
24. 01.                21. 02.              28. 03                 25. 04.           ------                    20. 06. 
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červenec              srpen               září                    říjen              listopad              prosinec 
11. 07.                 08. 08.              05. 09.                03. 10.           07. 11.                 12. 12. 
25. 07.                 22. 08.              19. 09.                17. 10.           21. 11.                  -------- 
 
 
5. Dar pro první a poslední dítě narozené v roce 2015 
Usn. RM č. 953/14 
RM souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 3 000,- Kč pro první a poslední dítě narozené 
v roce 2015 s trvalým bydlištěm v celém správním území  města Ostrov. 
 
 
6.Řešení pohledávek /stav k 30.9.2014/  
- bez usnesení 
 
 
7. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
7a. Rozpočtové opatření č. 186/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na technický dozor při 
výměně oken v MŠ Halasova 
Usn. RM č. 954/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 186/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 19 tis. Kč u odboru majetkové správy na řádku 
výměna oken v MŠ Halasova a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové 
správy ve výši 19 tis. Kč na technický dozor při výměně oken v MŠ Halasova. 
 
7b. Rozpočtové opatření č. 187/2014 – ORÚP – přesun finančních prostředků na projekt Zvýšení 
úrovně bezpečnosti a systémová integrace TC ORP Ostrov 
Usn. RM č. 955/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 187/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 89.178,00 Kč u odboru rozvoje a územního 
plánování na nákupy služeb souvisejících s přípravou žádostí o dotace a přípravou rozvojových 
projektů, snížení výdajů o 349.768,65 Kč u oddělení vnitřní správy na nákup UPS a komponentů IT  
a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u oddělení vnitřní správy ve výši 438.946,65 Kč 
na projekt Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová integrace TC ORP Ostrov. 
 
7c. Rozpočtové opatření č. 188/2014 – OI – přesun finančních prostředků v rámci akce přestavba 
zámku na MěÚ 
Usn. RM č. 956/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 188/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 200 tis. Kč u odboru investic na řádku nákup 
zařizovacích předmětů na zámek a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
investic ve výši 200 tis. Kč na nákup movitých věcí na zámek. 
 
7d. Rozpočtové opatření č. 189/2014 – OKS – účelový neinvestiční příspěvek z Úřadu práce na 
vytvoření pracovních příležitostí na odbornou praxi 
Usn. RM č. 957/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 189/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 78.495,00 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 78.495,00 Kč na mzdové náklady na 
zaměstnance, včetně pojistného a náhrady platu v době nemoci pod účelovým znakem 13234. 
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7e. Rozpočtové opatření č. 190/2014 – OVS – účelová dotace ze státního rozpočtu na financování 
voleb do zastupitelstev obcí  
Usn. RM č. 958/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 190/2014: 
Zařazení příjmů a výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 328.000,00 Kč z účelové dotace 
ze státního rozpočtu z všeobecné pokladní správy na přípravu a konání voleb do zastupitelstev obcí 
pod ÚZ 98187. 
 
7f. Rozpočtové opatření č. 191/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na opravu venkovního 
přístřešku v MŠ Masarykova 
Usn. RM č. 959/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 191/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 96 tis. Kč u odboru majetkové správy na řádku 
výměna oken v MŠ Halasova a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové 
správy o 96 tis. Kč na opravu venkovního přístřešku v MŠ Masarykova. 
 
7g. Rozpočtové opatření č. 192/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na dodatečné úpravy 
projektu Ostrov, Seifertova ulice, rekonstrukce vozovky a chodníku 
Usn. RM č. 960/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 192/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 31 tis. Kč u odboru majetkové správy na TDO při 
opravách a výkopových prací na místních komunikacích a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 
2014 u odboru majetkové správy o 31 tis. Kč na dodatečné úpravy projektu Ostrov, Seifertova ulice, 
rekonstrukce vozovky a chodníku. 
 
7h. Rozpočtové opatření č. 193/2014 – OKS – přesun finančních prostředků na příspěvek pro MŠ – 
slevy rodinám 
Usn. RM č. 961/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 193/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 15 tis. Kč u odboru kanceláře starosty na řádku 
elektrická energie ve školní jídelně a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
kanceláře starosty o 15 tis. Kč na příspěvek pro MŠ – slevy rodinám. 
 
7i. Rozpočtové opatření č. 194/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci 
komunikace a veřejného osvětlení v Šafaříkově ulici 
Usn. RM č. 962/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 194/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 40 tis. Kč u odboru majetkové správy na opravy  
a obnovu mobiliáře a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy  
o 40 tis. Kč na rekonstrukci komunikace a veřejného osvětlení v Šafaříkově ulici. 
 
7j. Rozpočtové opatření č. 195/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na nákup nádob pro 
výsadbu 
Usn. RM č. 963/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 195/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 21.324,00 Kč u odboru majetkové správy na sekání 
trávy a údržbu zeleně a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy  
o 21.324,00 Kč na nákup nádob a rostlinného materiálu pro výsadbu. 
 
7k. Rozpočtové opatření č. 196/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na komunitní 
kompostárnu na inženýrskou činnost 
Usn. RM č. 964/14 
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RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 196/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 54 tis. Kč u odboru investic na přípravu projektů 
regenerace městského prostoru a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové 
správy o 54 tis. Kč na komunitní kompostárnu na inženýrskou činnost. 
 
7l. Rozpočtové opatření č. 197/2014 a 198/2014 – OI – přesun finančních prostředků u revitalizace 
vnitrobloku Horská – Borecká, přesun prostředků na příjezdovou komunikaci k prodejně stavebnin 
a přesun prostředků na opravy vozovek ve městě 
Usn. RM č. 965/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 197/2014: 
Snížení a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 55 tis. Kč u odboru investic u dotační 
akce revitalizace vnitrobloku Horská – U Nemocnice – Borecká – Hlavní na podílu prostředků z EU 
a státního rozpočtu. 
 
Usn. RM č. 966/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 198/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 150 tis. Kč u odboru investic u projektu skatepark 
prostředky EU, snížení výdajů o 300 tis. Kč na parkoviště za PČR, zvýšení výdajů v rozpočtu města 
pro rok 2014 u odboru investic o 150 tis. Kč na příjezdovou komunikaci k prodejně stavebnin  
a zvýšení výdajů o 300 tis. Kč u odboru majetkové správy na opravy vozovek ve městě. 
 
7m. Rozpočtové opatření č. 199/2014 – OI – přesun finančních prostředků na dofinancování 
přebudovaného zámku na MěÚ 
Usn. RM č. 967/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 199/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 1.954 tis. Kč u odboru investic na parkoviště zadní 
Lidická, snížení výdajů o 300 tis. Kč na parkoviště za PČR, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro 
rok 2014 u odboru investic o 2.254 tis. Kč na dofinancování přebudovaného zámku na MěÚ. 
 
7n. Rozpočtové opatření č. 200/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na opravu havarijního 
stavu plotu mezi hřištěm ZŠ Masarykova a speciální školou 
Usn. RM č. 968/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 200/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 30 tis. Kč u odboru majetkové správy na opravu  
a údržbu hasičské zbrojnice, snížení výdajů o 80 tis. Kč na opravy a údržbu městské knihovny  
a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 110 tis. Kč na opravu 
havarijního stavu plotu mezi hřištěm ZŠ Masarykova a speciální školou. 
 
7o. Rozpočtové opatření č. 201/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na mandátní odměnu 
pro správce skateparku 
Usn. RM č. 969/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 201/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 7 tis. Kč u odboru majetkové správy na opravu  
a údržbu mobiliáře ve městě a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové 
správy ve výši 7 tis. Kč na mandátní odměnu pro správce skateparku. 
 
7p. Rozpočtové opatření č. 202/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na opravy dětských 
hřišť ve městě 
Usn. RM č. 970/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 202/2014: 
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Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 20 tis. Kč u odboru majetkové správy na opravu  
a údržbu v městské knihovně a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové 
správy o 20 tis. Kč na opravy dětských hřišť ve městě. 
 
7q. Rozpočtové opatření č. 203/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na úpravu nebytového 
prostoru č. p. 795 
Usn. RM č. 971/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 203/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 o 150 tis. Kč u odboru majetkové správy na pojištění 
majetku města a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 150 
tis. Kč na úpravu nebytového prostoru č. p. 795. 
 
 
8. Návrh rozpočtu na rok 2015 - 2. čtení  
Usn. RM č. 972/14 
RM bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2015 ve druhém čtení, kde celkové navrhované 
příjmy města činí 346 202 tis. Kč a celkové výdaje města činí 346 202 tis. Kč.  
 
 
9. Pronájmy 
9a. Pronájem části nebytových prostor na č. p. 795, ulice Hlavní třída 
Usn. RM č. 973/14 
RM schvaluje pronájem části nebytových prostor v I. NP na č. p. 795, ulice Hlavní třída, o výměře 
celkem 57,85 m², Občanskému sdružení zájmová skupina důchodců Ostrov, IČ: 265 84 450, se 
sídlem Masarykova 715, 363 01 Ostrov, za nájemné 41,- Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, za účelem 
zřízení kanceláře, a to od 1. 1. 2015. 
 
Usn. RM č. 974/14 
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy reg. č. 104-06-04-28 ze dne 24. 4. 2006 na pronájem 
nebytového prostoru ve III. NP na č. p. 715, ulice Masarykova, uzavřenou s Občanským sdružením 
zájmová skupina důchodců Ostrov, IČ: 265 84 450, se sídlem Masarykova 715, 363 01 Ostrov, a to 
dohodou ke dni 31. 12. 2014. 
 
9b. Pronájem části nebytových prostor ve II. NP na č. p. 706-712, ulice Brigádnická 
Usn. RM č. 975/14 
RM schvaluje pronájem části nebytových prostor ve II. NP na č. p. 709, ulice Brigádnická,  
o výměře celkem 41,5 m², společnosti Náhradním rodinám, o.p.s., IČ: 291 19 332, se sídlem 
Plzeňská 1785/33, 360 01 Karlovy Vary, za nájemné 20,- Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, za účelem 
zřízení kontaktního místa organizace. 
 
9c. Pronájem garáže na st. p. č. 1550 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 976/14 
RM schvaluje pronájem st. p. č. 1550 o výměře 26 m2 včetně stavby garáže v k. ú. Ostrov nad Ohří, 
panu Pavlu Chuchelovi, IČ: 726 21 726, Hlavní třída 714, 363 01 Ostrov, za nájemné 500,-
Kč/měsíc, na dobu neurčitou. 
 
9d. Zvláštní užívání veřejného prostranství na části p. p. č. 224/33 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 977/14 
RM schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství pro dočasný prodej jmelí na části p. p. č. 
224/33 v k. ú. Ostrov nad Ohří, v termínu od 18. 11. 2014 do 23. 12. 2014 (všední dny a soboty), 
paní Jarmile Schmiedové, IČ: 103 46 767, bytem Třeboňská 29, 360 05 Karlovy Vary. 
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9e. Snížení nájemného v nebytovém prostoru na st. p. č. 1150 (garáž), ulice Jáchymovská v Ostrově 
Usn. RM č. 978/14 
RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě reg. č. 181-12-05-21 ze dne 15. 5. 2012 na 
pronájem nebytového prostoru (garáže) na st. p. č. 1150, ulice Jáchymovská v Ostrově, s panem 
Františkem Karkušem, bytem Jungmannova 1256, 363 01 Ostrov, kterým dojde ke snížení 
nájemného v tomto nebytovém prostoru o výměře 23 m² ze současných 500,- Kč/m2/rok na 350,- 
Kč/m2/rok pro rok 2015.   
 
 
10. Snížení kupní ceny za p. p. č. 2506/4, 84/1 a 2765 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
- bez usnesení 
 
 
11. Veřejná zakázka na dodávky "Naučná stezka (infotabule, turistické mapy, plány města, mobiliář, 
drobné vegetační úpravy)"  - výběr dodavatele 
Usn. RM č. 979/14 
RM vyhlašuje jako vítěze veřejné zakázky "Naučná stezka (infotabule, turistické mapy, plány 
města, mobiliář, drobné vegetační úpravy)" uchazeče s nabídkou číslo 2 - Štěpán Záruba - Design, 
IČ: 47275545, se sídlem Na Vinici 30, 405 02 Děčín 4 s nabídkovou cenou 545 795,- Kč bez DPH  
a 660 412,-Kč s DPH. Na druhém místě se umístil uchazeč s nabídkou číslo 3 – Marius Pedersen 
a.s., IČ: 42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové s nabídkovou cenou 
583 679,45 Kč bez DPH a 706 252,13 Kč s DPH. 
 
 
12. Veřejná zakázka na zhotovitele stavby "Ostrov, 13. etapa" – zrušení zadávacího řízení 
Usn. RM č. 980/14 
RM vylučuje uchazeče EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město 11000, Praha 1, IČ: 
45274924 s nabídkou č. 2 pro nevyhovění požadavkům, uvedeným v § 71 odst. 8 zákona č. 
137/2006 Sb. z veřejné zakázky „Ostrov, 13. etapa“.  
 
Usn. RM č. 981/14 
RM ruší zadávací řízení na zhotovitele stavby „Ostrov – 13. etapa“  dle § 84 odst. (2) písm. e)  
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Zadavatel pochybil v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky.  
 
 
13. Vyhlášení výsledku - VZMR na zhotovitele stavby, Zadláždění chodníku k Paláci princů (MěK), 
Zadláždění  předpolí kaple Sv. Floriána  
Usn. RM č. 982/14 
RM vyhlašuje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Zadláždění 
chodníku k Paláci princů (MěK), zadláždění předpolí kaple sv. Floriána“, uchazeče s nabídkou číslo 
5 - DREDGER s.r.o., se sídlem Dubina 30, 363 72 Kyselka,  IČ: 26353571 s nabídkovou cenou 
1 331 080,06 Kč bez DPH, (s DPH celkem 1 610 606,90 Kč) jako nejvýhodnějšího pro zadavatele. 
Následně schvaluje předložené pořadí hodnocených nabídek.   
 
 
 
14. Zrušení - VZMR na zhotovitele stavby, Rekonstrukce kaple Sv. Anny a kaple Sv. Floriána  
Usn. RM č. 983/14 
RM ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby „Rekonstrukce   kaple Sv. Anny a 
kaple Sv. Floriána“ z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka. 
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Usn. RM č. 984/14 
RM ukládá odboru investic předložit zadávací podmínky k odsouhlasení starostovi a neprodleně  
vyhlásit novou Veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na zhotovitele stavby „Rekonstrukce 
Kaple sv.Anny a Kaple sv. Floriána“ v původním rozsahu.  
 
 
15. VZ - Rekonstrukce kapličky v Maroltově - vyhlášení výsledku 
Usn. RM č. 985/14 
RM vylučuje ze soutěže uchazeče s nabídkou č.2  - PP - Servis Plzeň s.r.o., U Velkého rybníka 35, 
Plzeň, IČ: 26322242 na základě vyřazení hodnotící komisí při posouzení kvalifikace. Uchazeč 
nesplnil požadovanou kvalifikaci a neprojevil požadovanou součinnost při objasnění předložené 
kvalifikace. 
 
Usn. RM č. 986/14 
RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce kapličky 
v Maroltově“, která je součástí dotačního projektu „Naučná stezka Po starých cestách okolo 
Ostrova“ v souladu s metodickými pokyny dozorového orgánu dotace, neboť v soutěži zadavateli 
zbyla pouze 1 nabídka. 
 
Usn. RM č. 987/14 
RM pověřuje starostu města k zahájení nového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Rekonstrukce kapličky v Maroltově“ v souladu s vnitřními předpisy města a metodickými pokyny 
dozorového orgánu dotace. 
 
 
16. VZ - Ostrov, Lidická ulice, parkoviště před lékárnou - vyhlášení výsledku  
Usn. RM č. 988/14 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková cena 
schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku " Ostrov, 
Lidická ulice, parkoviště před lékárnou" uchazeči s nabídkou č. 5 - COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 
19000 Praha 9, IČ: 26177005 s nabídkovou cenou 1 939 135,30 Kč bez DPH tj. 2 346 353,80 Kč 
včetně DPH 21% jako nejvýhodnějšího pro zadavatele. Stavba bude dokončena do 30. 6. 2015 
 
 
17. VZ - Ostrov, Parkoviště zadní Lidická - vyhlášení výsledku 
Usn. RM č. 989/14 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková cena 
schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku "Ostrov, 
Parkoviště zadní Lidická" uchazeči s nabídkou č. 6 - COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 
9, IČ: 26177005 s nabídkovou cenou 6 387 519,80 Kč bez DPH tj. 7 728 899,- Kč včetně DPH 21% 
jako nejvýhodnějšího pro zadavatele. Stavba bude dokončena do 31. 7. 2015 
 
  
18. VZ - Ostrov, Horní Žďár, kombinovaná trasa podél I/25 - vyhlášení výsledku 
Usn. RM č. 990/14 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková cena 
schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku " Ostrov, Horní 
Žďár, kombinovaná trasa podél I/25" uchazeči s nabídkou č. 7 - STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, 
15000 Praha, IČ:60838744 s nabídkovou cenou 9 268 159,95 Kč bez DPH. tj. 11 214 473,54 Kč 
včetně DPH 21% jako nejvýhodnějšího pro zadavatele. Stavba bude dokončena do 14. 8. 2015 
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19. VZ - Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice - vyhlášení výsledku  
Bod byl vyloučen z projednávání. 
 
 
20. VZ "Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov - HW,SW, mobilní telefony  
a interaktivní tabule" - výběr dodavatelů  
Usn. RM č. 991/14 
RM vylučuje uchazeče Ing. Josef Pelant, se sídlem Seménkovice 2, 440 01 Louny, IČ 44611404, z 
účasti v zadávacím řízení „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov – Část A – HW, 
SW“, z důvodu neúplnosti nabídky. Nabídka neobsahuje Seznam subdodavatelů, případně čestné 
prohlášení o tom, že uchazeč nebude v rámci svého plnění využívat subdodavatele. 
 
Usn. RM č. 992/14 
RM vylučuje nabídku uchazeče KRUFIN s. r. o., se sídlem Vítězná 2201, 356 01 Sokolov, IČ 
2635334, z účasti v zadávacím řízení „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov – Část C 
– Interaktivní tabule“, jelikož nabídka nesplnila zadávací podmínky. Předložený návrh kupní 
smlouvy není v souladu se zadávacími podmínkami a požadavkem zadavatele na záruční dobu v 
délce min. 60 měsíců na celé plnění. 
 
Usn. RM č. 993/14 
RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov – 
Část B – Mobilní telefony“ dle § 84 odst. (1) písm. e) zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů. Zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel pouze jednu nabídku. 
 
Usn. RM č. 994/14 
RM schvaluje v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP 
Ostrov – Část A – HW, SW“ pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje zakázku 
uchazeči Z + M Partner, spol. s. r. o., se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava - Moravská 
Ostrava, IČ: 26843935 za nabídkovou cenou 1 877 371,87 Kč včetně 21 % DPH. Na druhém místě 
se umístila nabídka uchazeče KRUFIN s. r. o., se sídlem Vítězná 2201, 356 01 Sokolov, IČ: 
26353342, s nabídkovou cenou 1 899 990,40 Kč včetně 21 % DPH a na třetím místě se umístila 
nabídka uchazeče C SYSTEM CZ a. s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČ: 
27675645, s nabídkovou cenou 1 995 533,21 Kč Kč včetně 21 % DPH. 
 
Usn. RM č. 995/14 
RM schvaluje v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP 
Ostrov – Část C – Interaktivní tabule“ pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje 
zakázku uchazeči Z + M Partner, spol. s. r. o., se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava, IČ: 26843935 za nabídkovou cenou 574 725,80 Kč Kč včetně 21 % DPH. Na 
druhém místě se umístila nabídka uchazeče C SYSTEM CZ a. s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 
636 00 Brno, IČ: 27675645, s nabídkovou cenou 592 295,00 Kč včetně 21 % DPH a na třetím místě 
se umístila nabídka uchazeče VCOMFORT s. r. o., se sídlem Uhříněves 42, 100 000 Praha 10, IČ: 
28784154, s nabídkovou cenou 599 555,00 Kč Kč včetně 21 % DPH. 
 
 
21. Provoz zastupitelského sálu 
Usn. RM č. 996/14 
Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce zastupitelského sálu v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 997/14 
Rada města schvaluje nájemní smlouvu zastupitelského sálu v předloženém znění. 
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Usn. RM č. 998/14 
Rada města schvaluje ceník pronájmu zastupitelského sálu v předloženém znění. 
 
Usn. RM č. 999/14 
Rada města schvaluje pravidla pro užívání zastupitelského sálu v rámci uzavřených nájemních 
smluv a smluv o výpůjčce v předloženém znění. 
 
 
22. Návrh na likvidaci notebooků členů ZM z majetku 
Usn. RM č. 1000/14 
Rada města schvaluje likvidaci 19 použitých notebooků, dle přiloženého návrhu, z majetku města. 
 
 
23. Finanční dar pro nejúspěšnější sportovce  města do 18-ti let   
Usn. RM č. 1001/14 
RM souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 4 tis. Kč Anně Zekuciové, za její mimořádné 
sportovní výkony a příkladnou reprezentaci města v roce 2013.   

 
Usn. RM č. 1002/14 
RM souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 6 tis. Kč Kč Martinu Čechmanovi, za jeho 
mimořádné sportovní výkony a příkladnou reprezentaci města v roce 2013.  
 
Usn. RM č. 1003/14 
RM souhlasí s poskytnutím finančního daru výši 6 tis. Kč Kč Anetě Klaukové, za její mimořádné 
sportovní výkony a příkladnou reprezentaci města v roce 2013.   

 
Usn. RM č. 1004/14 
RM souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 6 tis. Kč Kč Davidu Zadákovi, za jeho mimořádné 
sportovní výkony a příkladnou reprezentaci města v roce 2013.  

 
Usn. RM č. 1005/14 
RM souhlasí s poskytnutím finančního daru výši 2 tis. Kč Kč Jiřímu Luxíkovi, za jeho mimořádné 
sportovní výkony a příkladnou reprezentaci města v roce 2013.  
 
 
24. Změny a přesuny prostředků závazných ukazatelů u ZUŠ Ostrov  
Usn. RM č. 1006/14 
RM schvaluje změny závazných ukazatelů PO č. 3/2014: 
Zvyšují se výnosy ve výkazu zisků a ztrát u Základní umělecké školy Ostrov, Masarykova 717, 
okres Karlovy Vary o 50.000,-- Kč na řádku úplata za vzdělávání (školné) a zvyšují se náklady ve 
výkazu zisku a ztrát u Základní umělecké školy Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary pro 
rok 2014 o 50.000,-- Kč na řádku služby, ostatní náklady. 
 
 
25. Žádost ZŠ J.V.Myslbeka a MŠ Ostrov  o souhlas  s přijetím finančního daru účelově určeného  
Usn. RM č. 1007/14 
RM souhlasí s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 10.720,-- Kč od společnosti 
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1, IČ: 242 31 509 pro 
Základní školu Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školu Ostrov, Myslbekova 996, okres 
Karlovy Vary, na zaplacení obědové služby poskytované v období od listopadu 2014 do června 
2015 ve prospěch 3 nezletilých dětí. 
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26. VŘ na pozici vedoucí odboru finančního  
Usn. RM č. 1008/14 
RM jmenuje vedoucím odboru finančního paní Ing. Alenu Niklovou, Ph.D. s platností od 1. 11. 
2014. 
 
 
27.Informace starosty 
27a. Finanční dary pro zasloužilé členy SDH Ostrov 
Usn. RM č. 1009/14 
RM souhlasí s poskytnutím finančního daru  výši 3.000, -- Kč panu  Josefu Černému st.,  bytem 
Nádražní 323, 363 01 Ostrov, za dlouholetou prácí pro SDH. 
 
Usn. RM č. 1010/14 
RM souhlasí s poskytnutím finančního daru  výši 3.000, -- Kč panu  Liborovi Jeřábkovi, bytem 
Jungmannova 1257, 363 01 Ostrov, za dlouholetou prácí pro SDH. 
 
 
27b. Pronájem nebytového prostoru na č. p. 706-712, ulice Brigádnická  
Usn. RM č. 1011/14 
RM neschvaluje pronájem nebytového prostoru na č.p. 706-712, ulice Brigádnická v Ostrově,  
o výměře celkem 97,03 m2, panu Tomáši Kodajkovi, IČ: 669 86 753, bytem Tovární 238, 362 25 
Nová Role, za nájemné 131 819,78 Kč/rok, tj. 10 985,- Kč/měsíc, na dobu neurčitou, za účelem 
provozování prodejny elektro, a to od 1. 10. 2014.  
 
27c. Podnájem nebytového prostoru na č.p. 1437, ulice Vančurova 
Usn. RM č. 1012/14 
RM schvaluje uzavření podnájemní smlouvy k nájemní smlouvě reg. č.  270-06-12-04 ze dne 30. 
11. 2006, mezi Sdružením provozovatelů ZS JAMP – HC Energie, se sídlem Jáchymovská 142, 360 
04 Karlovy Vary a HC ČERTI OSTROV, se sídlem U Nemocnice 897/2, 363 01 Ostrov, na 
podnájem části nebytového prostoru na č.p. 1437, ulice Vančurova v Ostrově, o výměře cca 40 m2, 
a to na dobu neurčitou.  
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan        Milan Matějka 
    starosta           místostarosta 


