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Město Ostrov  
Usnesení 

z 19. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 23. září 2013 od 13:00 hod.  

ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov 
 

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

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

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
3. Návrh rozpočtu města na rok 2014 - 1. čtení 
4. Řešení pohledávek (stav k 31. 8. 2013) 
5. Změna platové třídy ředitele ZŠ Májová – v písemné podobě 
6. Žádost základní školy o finanční podporu na vzdělávání učitelů 
7. Zápis kroniky města za r. 2012 
8. Oznámení Městské knihovny Ostrov o podání žádosti o dotaci 
9. Nákup historického porcelánu 
10. Rekonstrukce zámku Ostrov – TDI, zadání termínu a finanční náhrady v režimu JŘBU, na 

dokončení dotačních staveb k termínu 31. 10. 2013   
11. Letní tábor a rekreační středisko MDDM Ostrov v Manětíně - 2. etapa - 3. část - výběr 

dodavatele 
12. Ostrov, pěší propojení okolo areálu Albert - výběr dodavatele 
13. Oprava zádveří a dveří do prodejen - bezbariérový vstup č. p. 706 
14. Nákup p. p. č. 1390/3 v k. ú. Manětín 
15. Informace starosty 

a) VZ „Poskytování právních služeb“ – výběr dodavatele 
b) Veřejná zakázka na zhotovitele stavby „Realizace úspor energie - MŠ Halasova - 

Ostrov“ 
c) Stavební úpravy č. p. 1202 - žádost dodavatele o změnu termínu dokončení 
d) VZ "Realizace úspor energie ZŠ Májová 997, Ostrov" -změna znění čl.II bodu 2.2 

smlouvy o dílo 
16. Zprávy z komisí 

 
 
Účast: 
Vedoucí OF k bodu 2 až 4 
Vedoucí OKSVS k bodům 5 až 9 a 15a) 
Vedoucí OI k bodům 10 až 12 a 15c) 
Vedoucí OMS k bodu 13, 15b) a 15d) 
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1.Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č. 693/13 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2012 pod 
č. 666/12, 686/12 a 962/12 a z roku 2013 pod č. 80/13, 130/13, 216/13 až 218/13, 303/13, 420/13, 
434/13, 435/13, 500/13, 501/13, 537/13, 549/13, 552/13 až 554/13, 558/13, 565/13, 566/13, 605/13  
až 630/13, 633/13, 634/13, 660/13, 661/13, 666/13, 675/13 až 678/13 a 686/13. 
 
 
2. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu 
2a. Rozpočtové opatření č. 119/2013 – 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. 694/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 119/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 3 tis. Kč z neinvestičního příspěvku 
z grantového programu „Odmalička – von klein auf“ na projekt „Já a ty, my všichni pod jednou 
střechou“ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 3 tis. Kč na příspěvek pro 
Mateřskou školu Krušnohorská Ostrov na přeshraniční česko-německou aktivitu v rámci programu 
Tandem. 
 
2b. Rozpočtové opatření č. 120/2013 – MP – zařazení přijatého neinvestičního daru na nákup brašny 
a ambuvaků 
Usn. RM č. 695/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 120/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 3.500,00 Kč z přijatého daru od Ostrovské 
teplárenské, a. s. Ostrov pro městskou policii a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2013 o 
3.500,00 Kč na nákup brašny a ambuvaků pro městskou policii. 
 
2c. Rozpočtové opatření č. 121/2013 – OSVZ - zařazení neinvestiční účelové dotace na úhradu 
nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - právní ochrany 
dětí v roce 2013 – záloha na II. pololetí roku 2013   
Usn. RM č. 696/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 121/2013: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 1.389.201,00 Kč z neinvestiční účelové 
dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně - 
- právní ochrany dětí v roce 2013 pod účelovým znakem 13011 a zařazení výdajů do rozpočtu města 
pro rok 2013 ve výši 1.389.201,00 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností 
vykovávaných v oblasti sociálně - právní  ochrany dětí v roce 2013 pod účelovým znakem 13011. 
 
 
2d. Rozpočtové opatření č. 122/2013 – OI – přesun finančních prostředků na výkon technického 
dozoru na stavbu autobusových zastávek MHD Ostrov   
Usn. RM č. 697/13 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 122/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru investic o 14 tis. Kč u dotačního projektu 
cyklostezka Ostrov – Jáchymov – zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti centrálního 
Krušnohoří 2. etapa a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru investic o 14 tis. 
Kč na výkon technického dozoru na stavbu autobusových zastávek MHD. 
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2e. Rozpočtové opatření č. 123/2013 – OI – přesun finančních prostředků na výkon technického 
dozoru na výměnu výplní otvorů v MDDM Ostrov   
Usn. RM č. 698/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 123/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru investic o 40 tis. Kč na obnovu kulturních 
památek v městské památkové zóně, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru 
investic o 8.660,00 Kč na řádku výměna výplní otvorů v MDDM Ostrov a zařazují se výdaje do 
rozpočtu města ve výši 31.340,00 Kč na výkon technického dozoru na výměnu výplní tvorů 
v MDDM Ostrov. 
 
2f. Rozpočtové opatření č. 124/2013 – OKSVS – přesun finančních prostředků na odměnu 
studentovi Gymnázia Ostrov Adamu Přádovi   
Usn. RM č. 699/13 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 124/2013: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 6 tis. 
Kč na překladatelskou a moderátorskou činnost a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2013 u 
odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 6 tis. Kč na finanční dary obyvatelstvu - reprezentace 
města. 
 
 
3. Návrh rozpočtu na rok 2014 - návrhy rozpisů rozpočtu odborů MěÚ a Městské policie Ostrov na 
rok 2014- - 1. čtení v RM 
Usn. RM č. 700/13 
RM bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2014 v prvním čtení, kde navrhované příjmy 
města činí 343 442 tis. Kč a výdaje  264 953 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 78 489 tis. Kč. 
 
 
4. Řešení pohledávek k 31. 8. 2013 
- bez usnesení 
 
 
5. Změna platové třídy ředitele ZŠ Májová 
Usn. RM č. 701/13 
RM souhlasí se změnou platové třídy Mgr. Rudolfa Radoně dle předloženého návrhu s účinností  
od 1. 10. 2013. 
 
 
6. Žádost základní školy o finanční podporu na vzdělávání učitelů 
Usn. RM č. 702/13 
RM souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory pro získání odborné kvalifikace 
z rozpočtu Karlovarského kraje na kalendářní rok 2014 pro Bc. Pavla Vítka, učitele Základní školy 
J. V. Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary a zavazuje se zařadit 
do rozpočtu města pro rok 2014 částku 12.500,-- Kč tj. finanční spoluúčast zřizovatele školy, která  
o finanční podporu žádá. 
 
 
7. Zápis kroniky města za r. 2012 
Usn. RM č. 703/13 
RM bere na vědomí, ve smyslu zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, v platném znění, zápis 
v kronice města Ostrov za rok 2012 a ukládá odboru kancelář starosty a vnitřní správy zajistit 
zapracování připomínek. 
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8. Oznámení Městské knihovny Ostrov o podání žádosti o dotaci 
Usn. RM č. 704/13 
RM bere na vědomí oznámení Městské knihovny Ostrov, příspěvkové organizace o podání žádosti  
o dotaci z dotačního programu na podporu kulturních aktivit zdravotně postižených občanů  
a seniorů v roce 2014 vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR. 
 
 
9. Nákup historického porcelánu 
Usn. RM č. 705/13 
RM souhlasí s nákupem historického porcelánu – moka šálek a podšálek (vyzlacený, zlatomodrý 
dekor), moka šálek a podšálek (platina, dekor Artdeco), soška „Chlapec na divočáku“ – bílé 
provedení z produkce bývalé ostrovské porcelánky Pfeiffer & Löwenstein od pana Leichta, 
Starožitnosti, Kostelní 4/15, 357 33 Loket, IČ 43283161. 
 
 
10. Rekonstrukce zámku Ostrov – TDI, zadání termínu a finanční náhrady v režimu JŘBU, na 
dokončení dotačních staveb k termínu 31. 10. 2013   
Usn. RM č. 706/13 
RM schvaluje pro zajištění výkonu TDI na projektu „Rekonstrukce zámku Ostrov“, zadání veřejné 
zakázky v režimu JŘBU na dodatečné služby, které jsou vyvolané termínovým a finančním 
rozšířením smluvního vztahu v celkové hodnotě 59 449,70 Kč včetně 21% DPH, v souvislosti 
s prodloužením stavebního dokončení dotovaných staveb – I. a IV. etapy projektu, k termínu  
31. 10. 2013.  Smluvní zajištění je řešeno Dodatkem č. 3 k Mandátní smlouvě. 
 
 
11. VZ - " Letní tábor a rekreační středisko MDDM Ostrov v Manětíně – 2. etapa – 3. část" – výběr 
dodavatele 
Usn. RM č. 707/13 
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 – 3. část" uchazeči 
s nabídkou číslo 3 - Stavební montáže spol. s r.o., se sídlem Klatovská 7, 301 37 Plzeň, IČ: 
45356815 s nabídkovou cenou 7 777 930,- Kč bez DPH a 9 411 295,- Kč včetně DPH jako 
nejvýhodnějšího pro zadavatele. 
 
 
12. Veřejná zakázka malého rozsahu na výběr dodavatele stavby „Ostrov, Pěší propojení okolo 
areálu Albert“ 
Usn. RM č. 708/13 
RM vylučuje, na základě vyřazení komisí pro otevírání obálek, uchazeče KVRealinvest, s. r. o., 
Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodavatele stavby „Ostrov, Pěší propojení okolo areálu Albert“ z důvodu podání neúplné 
nabídky. 
 
 
Usn. RM č. 709/13 
RM vylučuje, na základě vyřazení komisí pro otevírání obálek, uchazeče WEPOREST spol. s r.o., 
Kosmová 6, 364 01 Toužim z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodavatele stavby „Ostrov, Pěší propojení okolo areálu Albert“ z důvodu podání neúplné nabídky. 
 
 
 



 5 

Usn. RM č. 710/13 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek schvaluje výběr nejvhodnější nabídky  
a přiděluje veřejnou zakázku „Ostrov, Pěší propojení okolo areálu Albert“ uchazeči NEDVĚD 
stavební spol. s r.o., Hlavní 714, 363 01 Ostrov za nabídkovou cenu 640 482,- Kč včetně 21% DPH.  
 
 
13. „Oprava zádveří a dveří do prodejen  - bezbariérový vstup č. p. 706“ 
Usn. RM č. 711/13 
RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky „Oprava zádveří a dveří do prodejen  - bezbariérový vstup č. 
p. 706“,ul. Brigádnická, Ostrov nabídku společnosti Kalibra NOVA s. r. o.,Hroznětínská 183, 362 
32 Otovice, IČ: 252237798 za nabídkovou cenu 276 294,- Kč bez DPH. Na druhém místě se umístil 
Stanislav Masopust, ul. Máchova 993, 363 01 Ostrov, IČ 10346538 za nabídkovou cenu 396 760,- 
Kč bez DPH.  
 
Usn. RM č. 712/13 
RM ukládá OMS zajistit rozpočtovým opatřením finanční prostředky k zajištění stavby. 
 
 
14. Nákup p. p. č. 1390/3 v k. ú. Manětín 
Usn. RM č. 713/13 
RM doporučuje ZM schválit nákup p. p. č. 1390/3 o výměře 1 058 m2 v k. ú. Manětín od České 
republiky, s právem hospodaření, které má Úřad pro zastupování státu, Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2, za dohodnutou kupní cenu ve výši 89 900,- Kč. Náklady spojené s převodem bude 
hradit prodávající strana.  
 
 
15. Informace starosty 
15a. VZ „Poskytování právních služeb“ – výběr dodavatele 
Usn. RM č. 714/13 
RM vylučuje ze soutěže o VZ „Poskytování právních služeb“ uchazeče s nabídkou č. 7 –  GRUNER 
PETRILAK advokátní kancelář, s. r. o., se sídlem Moskevská 980/28, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 
02007347 na základě doporučení hodnotící komisí při posouzení nabídek. Uchazeč nedodržel 
zadávací podmínky, v nabídce nebylo doloženo aktuální znění smlouvy. 
 
Usn. RM č. 715/13 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková cena 
schvaluje pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku "Poskytování 
právních služeb“ uchazeči ADAM BATUNA LEGAL, JUDr. Adam Batuna, advokát, Advokátní 
kancelář, se sídlem Panská 6, 110 00 Praha 1, IČ: 66255741 s nabídkovou cenou 27.750,- Kč bez 
DPH jako nejvýhodnější pro zadavatele.   
 
 
15b. Veřejná zakázka na zhotovitele stavby „Realizace úspor energie - MŠ Halasova 765 - Ostrov“- 
– zrušení zadávacího řízení 
Usn. RM č. 716/13 
RM ruší zadávací řízení veřejné zakázky „Realizace úspor energie - MŠ Halasova 765 - Ostrov“.   
 
 
15c. Stavební úpravy č. p. 1202 - žádost dodavatele o změnu termínu dokončení 
- bez usnesení 
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15d. Realizace úspor energie ZŠ Májová 997, Ostrov – změna znění čl. II bodu 2.2 smlouvy o dílo 
Usn. RM č. 717/13 
RM souhlasí se změnou čl. II, bod 2.2. Smlouvy o dílo reg. číslo 157-13-06-26 v předloženém znění 
a ukládá odboru MS zajištění uzavření dodatku č. 2 k této smlouvě o dílo.  
 
 
16.Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Milan Matějka v. r.                              Bc. Pavel Čekan v. r. 
        místostarosta města       starosta          
             


