
Město Ostrov  
Usnesení 

z 20. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v mimořádném termínu dne 26. září 2012 od 14:45 hod.  

ve společenském sále  Domě kultury Ostrov 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, , Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek 
                        Milan Matějka, RNDr. František Wohlmuth 
 
Omluven:        Ing. Václav Brodec 
 
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
 
Zapsala:          Šárka Růžičková 
  
 
Program: 

1. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 120-11-05-11 ze dne 11.5.2011 stavby „Dům kultury 
Ostrov Centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas“. Registrační číslo projektu´ 
CZ.1.09/1.2.00/29.00688 – OI 

 
 
 
Usn. RM č. 722/12 Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 120-11-05-11 ze dne 
 11.5.2011 stavby „Dům kulturyOstrov Centrum pro kulturu,  

 vzdělávání a volný čas“. Registrační číslo projektu 
CZ.1.09/1.2.00/29.00688                                                          

1. RM souhlasí s přidělením veřejné zakázky „Dům kultury Ostrov – Centrum pro kulturu, 
vzdělávání a volný čas, Reg.číslo CZ.1.09/1.2.00/29.00688 – dodatečné stavební práce -  
„Instalace stávajících zásuvek do podlahy jeviště, Šatní konstrukce dřevěného věšáku, výtah – 
ocelové dveře s požární odolností EW-C15DP1 v 1. PP, Náhrada stávajícího nevyhovujícího 
svítidla za nové – chodba v přízemí vpravo,  Úprava stávajícího rozvodu stabilního hasicího 
zařízení - Stavební úpravy výtahové šachty, Rozšíření komplexního systému MaR o část 
technologického celku VZT Točna, Kabelové rozvody scénického osvětlení, Doplnění skladu 
místnost č. 1.04, Úprava dispozičních rozměrů místnosti č.3.04, Neprováděné práce v rámci 
rekonstrukce střechy, Úprava dispozičního řešení sociálního zázemí ve 2. NP a výšky 
parapetů oken, Aktualizace rozměrů topných těles  s ohledem na dispoziční podmínky 1.-
3.NP – prostor pro volnočasové aktivity, Nový podružný rozvaděč pro kadeřnictví ve 2. patře, 
Neprováděné  práce – ostatní náklady – (aktualizace střechy), Statické zajištění nosné 
konstrukce podlahy 1.NP a změna její skladby  v částce – 523.701,12 Kč vč. DPH  a 
uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě reg. č. 120-11-05-11. Dodatek č. 3 bude podepsán po 
obdržení souhlasu s podstatnými změnami v projektu z Úřadu Regionální rady.  
 
 
 
 

Bc. Pavel Čekan              Milan Matějka 
             starosta města                           místostarosta  


