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Město Ostrov 
Usnesení 

z  7. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 3. dubna 2013 od 13:00 hod.  

ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov 
 

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

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

1. Kontrola plnění usnesení RM 
2. Stavební úpravy objektu č. p. 1036 - dodatečné stavební práce  
3. Řešení pohledávek (stav k 28.2.2013)  
4. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost  
5. Rozpočtová opatření   
6. Závěrečný účet města za rok 2012 a použití prostředků fondů města  
7. Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s čerpáním z investičního fondu  
8. Jmenování členů a tajemníka konkursní komise  
9. Schválení účetních závěrek a výsledků hospodaření příspěvkových organizací za r. 2012   
10. Návrh odměn pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací – v písemné podobě 
11. Hodnotící a výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací  
12. Návrh ceníku služeb Městské knihovny Ostrov  
13. Žádost MŠ Halasova o souhlas s přijetím věcného daru  
14. Žádost ZŠ JVM a MŠ o souhlas s přijetím věcného daru  
15. PRONÁJMY  

a) Ukončení pronájmu části p .p. č. 224/76 v k. ú. Ostrov nad Ohří. 
            b) Pronájem části pozemku p. p .č. 2277/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří. 
            c) Pronájem části nebytového prostoru na č. p. 694, ulice Masarykova  

16. Poskytování geodetických služeb pro Město Ostrov  
17. Poskytování  služeb znalců v oboru oceňování nemovitostí pro Město Ostrov  
18. Dodávky plynu pro město Ostrov na období od 1.5.2013 do 31.12.2014 - výběr dodavatele - 

na stůl  
19. Veřejná zakázka na zhotovitele stavby: "Oprava výtahů v bytovém domě č. p. 1347-1349, 

Lidická ul., Ostrov  
20. Inflační navýšení mandátní odměny RK IKON spol. s r. o., RK Dagmar Baslová - REBA 

pro rok 2013   
21. Změna vnitřního výstrojního předpisu Městské policie Ostrov  
22. Informace starosty 

a) Občan města 2012  
b) VZ - Obnova kulturních památek – kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově – prezentace 

fresek v hlavní lodi, zadávací podmínky pro zadávací řízení na zhotovitele stavby, 
složení komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek 

c) G-MAR PLUS s.r.o. – informace  
23. Zprávy z komisí 

 
 
 



 2 

 
 
 
Účast: 
Vedoucí OI k bodu 2, 22b) 
Vedoucí OF k bodům 3 až 6 
Vedoucí OKSVS k bodům 7 až 14 a 22a) 
Vedoucí OMS k bodům 15 až 20 a 22c) 
Vedoucí MP k bodu 21 
 
 
1. Kontrola plnění usnesení RM 
Usn. RM č. 170/13 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2012 pod 
č. 884/12 a z roku  2013 pod č. 48/13, 79/13, 122/13, 124/13, 126/13, 127/13, 140/13, 144/13 až 
154/13, 167/13 a 168/13. 
 
 
2. Stavební úpravy objektu č. p. 1036 - dodatečné stavební práce  
Usn. RM č. 171/13 
RM souhlasí pro akci "Stavební úpravy objektu č. p. 1036" s uzavřením dodatku ke smlouvě reg. č. 
SOD 226-12-07-17 na navýšení ceny 2. etapy stavby za dodatečné stavební práce o částku  
29 814,87 Kč vč. DPH 21%. 
 
 
3. Řešení pohledávek (stav k 28.2.2013)  
- bez usnesení 
 
 
4. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost  
4a. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost  
Usn. RM č. 172/13 
RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky po zemřelém Karlu Hinkovi, naposledy bytem 
Ostrov, Masarykova 697/7, v celkové výši 121.350,-- Kč  pro nevymahatelnost. 
 
4b. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost  
Usn. RM č. 173/13 
RM schvaluje odpis pohledávky po zemřelé Anně Kohútové, posledně bytem Ostrov, Hlavní třída 
695/3, v celkové výši 4.726,-- Kč pro nevymahatelnost. 
 
4c. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost  
Usn. RM č. 174/13 
RM schvaluje odpis pohledávky po zemřelé paní Jaroslavě Kuběnkové, posledně bytem Ostrov, 
Hlavní třída 705/12, v celkové výši 8.626,-- Kč pro nevymahatelnost. 
 
4d. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost  
Usn. RM č. 175/13 
RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky po zemřelém Martinu Machovi, posledně bytem 
Ostrov, Odborů 619/11, v celkové výši 72.886,-- Kč pro nevymahatelnost. 
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4e. Odpis pohledávek pro nevymahatelnost  
Usn. RM č. 176/13 
RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávky po zemřelé Marii Novákové, která vznikla 
s užíváním městského bytu Nádražní 290/7, Ostrov, v celkové výši 43.703,-- Kč pro 
nevymahatelnost. 
 
 
5. Rozpočtová opatření   
5a. Rozpočtové opatření č. 13/2013 – OMS – zařazení výdajů na opravu povrchu sportovního hřiště 
v areálu MDDM 
Usn. RM č. 177/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 13/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 500 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové správy o 500 tis. Kč 
na opravu povrchu sportovního hřiště v areálu městského domu dětí a mládeže. 
 
5b. Rozpočtové opatření č. 14/2013 – OŽP – zařazení výdajů na lesní hospodářství a na chráněné 
části přírody 
Usn. RM č. 178/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 14/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 514 tis. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru životního prostředí o 15 tis. Kč 
na pěstební činnost, zvýšení výdajů o 324 tis. Kč na výdaje spojené s těžbou dřeva, zvýšení výdajů  
o 40 tis. Kč na činnost odborného lesního hospodáře, zvýšení výdajů o 27 tis. Kč na údržbu lesních 
cest a zvýšení výdajů o 108 tis. Kč na chráněné části přírody a krajiny. 
 
5c. Rozpočtové opatření č. 15/2013 – OKSVS – přijaté pojistné plnění od Pojišťovny Kooperativa 
a.s. 
Usn. RM č. 179/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 15/2013: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 8.844,00 Kč u odboru kanceláře starosty 
a vnitřní správy z přijatého pojistného plnění a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013  
u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 8.844,00 Kč na opravy a provoz aut. 
 
5e. Rozpočtové opatření č. 17/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci kuchyně 
a sociálních prostor v MŠ Krušnohorská 
Usn. RM č. 180/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 17/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 3 mil. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové správy o 3 mil. Kč na 
rekonstrukci kuchyně a sociálních prostor v MŠ Krušnohorská. 
 
5f. Rozpočtové opatření č. 18/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci terasy 
v MŠ Palackého 
Usn. RM č. 181/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 18/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 1 mil. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové správy o 1 mil. Kč na 
rekonstrukci terasy v MŠ Palackého. 
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5g. Rozpočtové opatření č. 19/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci půdních 
vestaveb č. p. 767-768 Palackého ulice 
Usn. RM č. 182/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 19/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 1,5 mil. Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové správy o 1,5 mil. Kč 
na rekonstrukci půdních vestaveb č. p. 767-768 Palackého ulice. 
 
5h. Rozpočtové opatření č. 20/2013 – OMS – převedení nevyčerpaných finančních prostředků 
z roku 2012 na výdaje odpadového hospodářství  
Usn. RM č. 183/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 20/2013: 
Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2013 o 1.386.477,50 Kč převodem z Fondu rezerv  
a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru majetkové správy  
o 285.250,00 Kč na svoz komunálního odpadu, zvyšují se výdaje o 204.781,50 Kč na provoz 
sběrného dvora, zvyšují se výdaje o 9.000,00 Kč na mandátní odměnu, zvyšují se výdaje  
o 400.000,00  Kč na jarní svoz odpadu a zvyšují se výdaje o 487.446,00  Kč na svoz separovaného 
odpadu.  
 
5i. Rozpočtové opatření č. 21/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na rekonstrukci služebny 
městské policie  
Usn. RM č. 184/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 21/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 50 tis. Kč u odboru majetkové správy na řádku 
opravy a údržba v domě kultury a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2013 u odboru 
majetkové správy ve výši 50 tis. Kč na rekonstrukci služebny městské police v domě kultury.  
 
5j. Rozpočtové opatření č. 22/2013 – OI – přesun finančních prostředků na PD na vybudování 
jídelny a chatky v letním táboře v Manětíně  
Usn. RM č. 185/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 22/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 120 tis. Kč u odboru investic na řádku příprava 
projektů regenerace městského prostoru a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru 
investic o 120 tis. Kč na PD na vybudování jídelny a chatky v letním táboře v Manětíně.  
 
5k. Rozpočtové opatření č. 23/2013 – ORÚP – přesun finančních prostředků na projekty Realizace 
úspor energie v ZŠ Májová, MŠ Halasova a MŠ Palackého  
Usn. RM č. 186/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 23/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 181.503,00 Kč u odboru rozvoje a územního 
plánování na řádku příprava projektů regenerace městského prostoru a zařazují se výdaje do 
rozpočtu města pro rok 2013 u odboru rozvoje a územního plánování ve výši 60.501,00 Kč na 
zateplení ZŠ Májová, zařazení výdajů ve výši  60.501,00 Kč na zateplení MŠ Halasova a zařazení 
výdajů ve výši 60.501,00 Kč na zateplení MŠ Palackého dle požadavku dotace.  
 
5l. Rozpočtové opatření č. 24/2013 – OKSVS – MŠ Krušnohorská - zařazení neinvestičního 
finančního příspěvku z grantového programu Odmalička na projekt „Já a ty, my všichni pod jednou 
střechou“ – přeshraniční česko-německá aktivita 
Usn. RM č. 187/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 9 tis. Kč z neinvestičního příspěvku 
z grantového programu „Odmalička – von klein auf“ na projekt „Já a ty, my všichni pod jednou 
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střechou“ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 9 tis. Kč na příspěvek pro 
Mateřskou školu Krušnohorská Ostrov na přeshraniční česko-německou aktivitu v rámci programu 
Tandem. 
 
5m. Rozpočtové opatření č. 25/2013– OKSVS – ZŠ Májová - účelový příspěvek z rozpočtu 
Karlovarského kraje na pořádání školních soutěží  
Usn. RM č. 188/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy ve 
výši 2.500,00 Kč z účelového příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na finále okresního kola 
v přehazované smíšených družstev pod účelovým znakem 31005 pro Základní školu Májová  
a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy ve 
výši 2.500,00 Kč na příspěvek pro Základní školu Májová.  
 
5n. Rozpočtové opatření č. 26/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na teplovodní topení  
Usn. RM č. 189/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 77 tis. Kč u odboru majetkové správy na řádku 
opravy na staré radnici a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 77 tis. Kč u odboru 
majetkové správy na řádku rozvody topení na staré radnici.  
 
5o. Rozpočtové opatření č. 27/2013 – OMS – přesun finančních prostředků na úhradu daně 
z převodu nemovitosti 
Usn. RM č. 190/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 200 tis. Kč u odboru majetkové správy na řádku 
pojištění majetku města a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 o 200 tis. Kč u odboru 
majetkové správy na řádku úhrada daně z převodu nemovitostí.  
 
 
6. Závěrečný účet města za rok 2012 a použití prostředků fondů města  
Usn. RM č. 191/13 
RM doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2012 
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Ostrov za rok 2012 
bez výhrad. Celkové příjmy města včetně financování činily 404.200 tis. Kč a celkové výdaje města 
včetně financování činily 343.822 tis. Kč. Hospodaření města za rok 2012 skončilo se saldem 
příjmů a výdajů  v celkové výši  60.378  tis. Kč. 
 
Usn. RM č. 192/13 
RM ukládá tajemnici MěÚ zajistit zveřejnění návrhu závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku vhodným způsobem nejméně po dobu 15 
dnů přede dnem  jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města podle ustanovení § 17, odst. 6, 
zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 
Usn. RM č. 193/13 
RM doporučuje ZM schválit  převedení  přebytku  hospodaření ve výši 60.378 tis. Kč za  rok  2012 
v tomto členění:  

- do Fondu sociálního převést 150 tis. Kč,   
- do Fondu rezerv a rozvoje města převést 39.228 tis. Kč a tyto prostředky ponechat na 

pokrytí převodů z roku 2012 a nezbytných a nepředvídaných běžných a kapitálových výdajů 
v roce 2013 

- do Fondu budoucnosti převést 21.000 tis. Kč 
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7. Žádost ZŠ Masarykova o souhlas s čerpáním z investičního fondu  
Usn. RM č. 194/13 
RM dává Základní škole Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary souhlas s nákupem 
malotraktoru s integrovanou sekačkou na údržbu travnatých ploch a hřiště, s radlicí na úklid sněhu  
a souhlasí s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu  ve výši max. 200.000,-- Kč. 
 
 
8. Jmenování členů a tajemníka konkursní komise  
Usn. RM č. 195/13 
RM jmenuje tyto členy komise pro konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy 
Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary: 
předsedou komise  –  Milana Matějku 
členy komise  –  Mgr. Libora Bílka 
  PhDr. Milana Molce  
  Mgr. Dianu Jubánkovou  
  Mgr. Jaroslavu Roulovou 
  Ing. Romana Kubištu 
  Mgr. Blanku Hanákovou 
. 
Usn. RM č. 196/13 
RM ustanovuje do funkce tajemnice konkursní komise Dagmar Shánělovou, která bude organizačně 
a administrativně zabezpečovat  jednání komise. 
 
 
9. Schválení účetních závěrek a výsledků hospodaření příspěvkových organizací za r. 2012   
Usn. RM č. 197/13 
RM schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary,  Mateřské 
školy Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary,   Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, 
okres Karlovy Vary,  Mateřské školy Ostrov,  Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary,  Základní 
školy Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary,  Základní školy Ostrov, Májová 997, okres 
Karlovy Vary,   Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 
996, okres Karlovy Vary,   Základní umělecké školy Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary,  
Městského domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary, Městské knihovny Ostrov, 
příspěvkové organizace a Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary a rozdělení 
dosaženého výsledku hospodaření těchto organizací za rok 2012 do fondů ve výši uvedené 
v návrhu. 
 
Usn. RM č. 198/13 
RM dává Základní škole Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary souhlas k čerpání 
finančních prostředků z dotace EU z rezervního fondu organizace  do výše  3.547,60 Kč. 
 
Usn. RM č. 199/13 
RM dává Základní škole Josefa Václava Myslbeka a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, okres 
Karlovy Vary souhlas k čerpání finančních prostředků z dotace EU z rezervního fondu organizace 
do výše 816.680,00 Kč. 
 
Usn. RM č. 200/13 
RM souhlasí s posílením investičního fondu Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, okres 
Karlovy Vary převedením 300.000,-- Kč z rezervního fondu na základě § 30 odst. 3 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Usn. RM č. 201/13 
RM ukládá provést odvod částky 465.552,00 Kč z investičního fondu Mateřské škole Ostrov, 
Masarykova 1195, okres Karlovy Vary do rozpočtu města dle § 28 odst. 6 písm. b) zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
10. Návrh odměn pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací  
Usn. RM č. 202/13 
RM stanovuje odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací města – Mateřské školy 
Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary, Mateřské školy Ostrov, Masarykova 1195, okres 
Karlovy Vary, Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary, Mateřské školy 
Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary, Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres 
Karlovy Vary, Základní školy Ostrov,  Májová 997, okres Karlovy Vary, Základní školy  Josefa 
Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary,  Městského 
domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary, Základní umělecké školy Ostrov, 
Masarykova 717, okres Karlovy Vary, Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary 
a Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace za výsledek hospodaření organizace v roce 
2012 ve výši uvedené v návrhu. 
 
11. Hodnotící a výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací  
Usn. RM č. 203/13 
RM bere na vědomí hodnotící a výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací města. 
 
12. Návrh ceníku služeb Městské knihovny Ostrov  
Usn. RM č. 204/13 
RM schvaluje doplnění v ceníku služeb Městské knihovny Ostrov, příspěvková organizace dle 
předloženého návrhu s účinností od 4. 4. 2013. 
 
13. Žádost MŠ Halasova o souhlas s přijetím věcného daru  
Usn. RM č. 205/13 
RM dává Mateřské škole Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary souhlas s přijetím věcného 
daru – 10 ks psacích tabulek  v celkové hodnotě 4.240,-- Kč od firmy TERAsport-Müller, s.r.o., 
Žirovnická 3124/1, 160 00 Praha 10. 
 
14. Žádost ZŠ JVM a MŠ o souhlas s přijetím věcného daru  
Usn. RM č. 206/13 
RM dává Základní škole Josefa Václava Myslbeka a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, okres 
Karlovy Vary souhlas s přijetím věcného daru – interaktivní učebnice „Prevence rizikového chování 
dětí a mládeže“ od Nadace České pojišťovny se sídlem Na Pankráci 1658/121, Praha 4, IČ 
29018200. 
 
 
15. PRONÁJMY  
15a. Ukončení pronájmu části p. p. č. 224/76 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 207/13 
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 130-98-06-19 se společností NEMOS PLUS s.r.o., 
U Nemocnice 1161, 363 01 Ostrov, dohodou k 31. 3. 2013. 
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15b. Pronájem části pozemku p. p .č. 2277/2 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č. 208/13 
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 2077/2 o výměře cca 1 m2  
v k. ú. Ostrov nad Ohří za cenu 2000,- Kč/rok, se společností Stavebniny Jurča s. r. o., Karlovarská 
1403, 363 01 Ostrov, za účelem umístění reklamního panelu.  
 
15c. Pronájem části nebytového prostoru na č. p. 694, ulice Masarykova  
Usn. RM č. 209/13 
RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru na č. p. 694, st. p. č. 796/1, ulice Masarykova,    
o výměře celkem 24,3 m², za nájemné 717,- Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, za účelem provozování 
kontaktního místa autoškoly a služeb mobilního operátora, firmě Autoškola Beetle s. r. o., IČ: 291 
56 670, se sídlem Pražská 1696/35, 350 02 Cheb. 
 
 
16. Poskytování geodetických služeb pro Město Ostrov  
Usn. RM č. 210/13 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o provádění geodetických prací s geodety dle jednotlivých nabídek 
v příloze, a to na dobu určitou do 31. 12. 2015. 
 
 
17. Poskytování  služeb znalců v oboru oceňování nemovitostí pro Město Ostrov  
- bez usnesení 
 
18. Dodávky plynu pro město Ostrov na období od 1.5.2013 do 31.12.2014 - výběr dodavatele  
Usn. RM č. 211/13 
RM vylučuje ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávky plynu pro město Ostrov na období od 
1.5.2013 do 31.12.2014“ firmu: EUROTHERM-KV s. r. o., Botanická 256, 362 63 Dalovice,  
IČ: 26384833  pro nesplnění náležitostí nabídky dle § 71 odst. 9 zákona o veřejných zakázkách. 
 
Usn. RM č. 212/13 
RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky „Dodávky plynu pro město Ostrov na období od 1.5.2013 
do 31.12.2014“ firmu: RWE ENERGIE, a. s., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 49903209 
za nabídkovou cenu 751,94 za MWh (bez DPH). 
 
19. Veřejná zakázka na zhotovitele stavby: "Oprava výtahů v bytovém domě č. p. 1347-1349, 
Lidická ul., Ostrov  
Usn. RM č. 213/13 
RM schvaluje pro veřejnou zakázku na zhotovitele „Oprava výtahů v bytovém domě č. p. 1347, 
1348, 1349 Lidická ul., Ostrov“ návrh formy zadávacího řízení, návrh na výběr zájemců a kritéria  
pro kvalifikaci uchazečů dle předloženého návrhu. 
 
Usn. RM č. 214/13 
RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede 
otevření  obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení. 
 
 
20. Inflační navýšení mandátní odměny RK IKON spol. s r. o., RK Dagmar Baslová - REBA pro 
rok 2013   
Usn. RM č. 215/13 
RM schvaluje navýšení mandátní odměny RK IKON spol. s r.o.  a RK Dagmar Baslová – REBA  
pro rok 2013 o dosaženou míru inflace za rok 2012 stanovenou Českým statistickým úřadem ve výši  
3,3%. 
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21. Změna vnitřního výstrojního předpisu Městské policie Ostrov  
Usn. RM č. 216/13 
RM schvaluje změnu vnitřního výstrojního předpisu MP Ostrov. 
 
Usn. RM č. 217/13 
RM souhlasí se zněním vnitřního výstrojního předpisu Městské policie Ostrov. 
 
Usn. RM č. 218/13 
RM souhlasí s tím, že další změny ve výstrojním předpisu bude upravovat vnitřním pokynem velitel 
MP Ostrov, dle aktuálních potřeb strážníků. 
 
 
22. Informace starosty 
22a. Občan města 2012 
Usn. RM č. 219/13 
RM doporučuje ZM udělit ocenění „Občan města roku 2012“ paní Evě Žilákové za dlouholeté 
působení v Tělovýchovné jednotě Městského domu dětí a mládeže a úspěšné vedení kroužku 
mažoretek. 
 
22b. VZ - Obnova kulturních památek – kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově – prezentace fresek 
v hlavní lodi, zadávací podmínky pro zadávací řízení na zhotovitele stavby, složení komise pro 
otvírání obálek a hodnocení nabídek. 
Usn. RM č. 220/13 
RM schvaluje pro zadávací řízení na dodavatele stavby „Obnova kulturních památek – kostel sv. 
Jakuba Většího v Ostrově – prezentace fresek v hlavní lodi“ zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na restaurátorské a stavební práce a schvaluje kritéria pro kvalifikaci dodavatelů. Kritériem pro 
hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena vč. DPH.  
 
Usn. RM č. 221/13 
RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede 
otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení. 
 
22c. Informace o soudním řízení  
Usn. RM č. 222/13 
RM doporučuje ZM schválit podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech  
ze dne 28. 3. 2013 v řízení vedeném pod spisovou značkou 13 C 219/2012 ve věci žalobce G-MAR 
PLUS, s.r.o. proti Městu Ostrov o zaplacení 1.571.225 Kč. 
 
23. Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
         Milan Matějka             Bc. Pavel Čekan 
     místostarosta města       starosta          
             


