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Město Ostrov 
Usnesení 

z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 
      konaného v mimořádném termínu ve středu 4. ledna 2012 od 15.00 hod. 

                                     ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov 
 
 
Program: 

1. Prodej pozemků pro výstavbu výrobních objektů na Průmyslové zóně Ostrov 
2. Směna pozemků ČR PF v k. ú. Ostrov nad Ohří za pozemky Města Ostrov v k. ú. 

Mořičov 
3. Směna pozemků Vladimíra a Ing. Zdeňka Matějů v k. ú. Ostrov nad Ohří a Mořičov 

za pozemky Města Ostrov v k. ú. Mořičov 
 
 
Usn. ZM č. 1/12 Prodej pozemků pro výstavbu výrobních objektů na Průmyslové  
 zóně Ostrov 
1. ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o koupi nemovitosti, na prodej pozemků pro 
výstavbu Výrobních závodů na Průmyslové zóně Ostrov, společnosti Behr GmbH & Co. KG, 
se sídlem Mauserstrasse 3, 70469 Stuttgart, Spolková republika Německo, reg.č.: HRA 2257, 
v předloženém znění finální verze smlouvy ze dne 15. 12. 2011.  
 
 
Usn. ZM č. 2/12  Směna pozemků ČR PF v k. ú. Ostrov nad Ohří za pozemky  
 Města Ostrov v k. ú. Mořičov 
2. ZM schvaluje směnu části p. p. č. 2181/1v k.ú. Ostrov nad Ohří o výměře cca 9,9 ha 
z majetku České republiky, ve správě Pozemkového fondu ČR, za část p. p. č. 520/1 v k. ú. 
Mořičov o stejné výměře, tj. také cca 9,9 ha, z majetku Města Ostrov a dále směnu další části 
p. p. č. 2181/1 o výměře cca 2,5 ha, p. p. č. 2024/2 o výměře 825 m2, p. p. č. 2024/3  o výměře  
4.998 m2, p. p. č. 2024/4 o výměře 53 m2, p. p. č. 2181/2  o výměře 1.383 m2, p. p. č. 2188  
o výměře 9.704 m2, p. p. č. 2189 o výměře 1.020 m2 , p. p. č. 2625 o výměře 1.326 m2,  p. p. 
č. 2894/49 o výměře 948 m2 a p. p. č. 2007/1 o výměře 19.002 m2, tj. o celkové výměře cca 
6,45 ha, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří z majetku České republiky, ve správě pozemkového 
fondu ČR, za p. p. č. 520/2 o výměře 1.508 m2 a další část p. p. č. 520/1 o výměře cca 63.000 
m2 v k. ú. Mořičov, tedy oba pozemky také o souhrnné výměře cca 6,45 ha, z majetku Města 
Ostrov. Město Ostrov uhradí případný rozdíl v ceně směňovaných pozemků i veškeré náklady 
se směnou spojené. 
 
Usn. ZM č. 3/12  Směna pozemků Vladimíra a Ing. Zdeňka Matějů v k. ú. Ostrov  
 nad Ohří a Mořičov za pozemky Města Ostrov v k. ú. Mořičov 
3. ZM schvaluje směnu p. p. č. 34, 276/2, 383/2, 384/1, 384/3, 385/3, 387/1, 384/3, 510/1, 
510/2, 514/3, 520/3 a 946/1 o celkové výměře cca 26.101 m2 v k. ú. Mořičov z majetku Města 
Ostrov, za p. p. č. 2020, 2024/1, 2285/1, 2287/2 a 2287/4 v k. ú. Ostrov nad Ohří a p. p. č. 
1029/1 v k. ú. Mořičov o celkové výměře 27.622 m2 z majetku Vladimíra Matějů a Ing. 
Zdeňka Matějů. 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan                                                                                      Milan Matějka                      
starosta města                                                                                       místostarosta města 


