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Město Ostrov  
Usnesení 

z 8. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v mimořádném termínu dne 25. února 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 
Omluveni:      Mgr. Libor Bílek, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Václav Brodec 
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Jitka Matyášová 
  
 
Program: 

1. Nevyužití možnosti zpětného převodu pozemků na Průmyslové zóně Ostrov od společnosti 
MAHLE Behr Ostrov s.r.o. 

2. Prodej p. p. č. 2181/1, 2188 a 2189 v k. ú. Ostrov nad Ohří za účelem budoucí realizace 
výrobního závodu WITTE Nejdek, spol. s r.o. 
      

 
1. Nevyužití možnosti zpětného převodu pozemků na Průmyslové zóně Ostrov od společnosti 
MAHLE Behr Ostrov s.r.o.  
USN.RM č. 117/14 
RM doporučuje ZM schválit předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o koupi nemovitosti uzavřené dne 
1. 11. 2012, reg.č. 331-12-11-22 a současně schválit nevyužití možnosti zpětného převodu pozemků 
nebo jejich částí do vlastnictví Města Ostrov, vyplývající z kupní smlouvy, vymezených 
k následnému prodeji společnosti WITTE Nejdek, spol. s r.o. nebo některé její dceřiné společnosti, 
to je pozemků p. č. 2024/5, 2024/7, 2181/5, 2181/7, 2285/1 a částí pozemků p. č. 2170/15 a 2181/4 
oddělených  GP  č. 1713-208/2013 jako p. p. č. 2170/17 a 2181/12, vše o celkové výměře cca 
55 800 m2 v k. ú. Ostrov nad Ohří. 
 
2. Prodej p. p. č. 2181/1, 2188 a 2189 v k. ú. Ostrov nad Ohří za účelem budoucí realizace výrobního 
závodu WITTE Nejdek, spol. s r.o.  
USN.RM č. 118/14 
RM doporučuje ZM schválit prodej p. p. č. 2181/1, p. p. č. 2188 a p. p. č. 2189 o celkové výměře 
cca 32 831 m2, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří, společnosti WITTE Nejdek, spol. s r.o., se sídlem 
Rooseveltova 1299, 362 21 Nejdek, IČ: 405 25 881, za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 551 570,-- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem, včetně daně  
z převodu nemovitostí uhradí kupující.  
Vlastní převod bude realizován až následně poté, kdy společnost WITTE Nejdek, spol. s r.o. nebo 
některá z jejích dceřiných společností získá od současného vlastníka pozemků, společnosti MAHLE 
Behr Ostrov s.r.o. do svého vlastnictví část pozemků na průmyslové zóně Ostrov o výměře cca 
55 800 m2, k výstavbě svého výrobního závodu. 
 

 
 
 
 
 

             Milan Matějka v. r.            Bc. Pavel Čekan v.r. 
        místostarosta                             starosta          


