
             

ZÁPIS  

z 1. jednání investiční komise konané dne 29. 1. 2021 

 

Přítomni: Ing. J. Bureš, Ing. M. Poledníček, Ing. Punčochářová, A. Držík DiS,  

 Ing. Novotná Ph.D., Ing. Jerglová, pí. Špičková, P. Gono (zástup za Ing. 

Fürbachovou), J. Jiskrová (zástup za Ing. Lincovou) 

Nepřítomni:    Ing. Samáková, Ing. A. Fürbachová, Ing. L. Lincová 

Host: Ing. arch. Antonín Jurica – bod č. 1, Ing. Tošovský – RDO – bod č. 2 

Asistent:   J. Rubešová 

Jednání:         od 8:00 do 9:15 hodin    Počet hodin:   1:15 hodin 

 

1. Studie novostavby městské sauny a wellness – koupaliště Ostrov – VVV. 

    Usn. č. 1/21 ze dne 29. 1. 2021 

  IK bere na vědomí předloženou studii novostavby městské sauny a wellness – koupaliště Ostrov a   

ukládá OMIS zadat zpracování projektové dokumentace s ohledem na optimální řešení energetické 

náročnosti objektu a jeho provozu. 

 

2. ZŠ Májová – Rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů, bezbariérovost školy –  

    Dodatečné stavební práce     

  

 ZL č. 4 – ZTI - venkovní kanalizace. 

 Usn. č. 2/21 ze dne 29. 1. 2021 

     IK bere na vědomí předložené návrhy řešení dodatečně uplatněných stavebních prací (odpočty a   

přípočty) v rozsahu ZL č. 4 – ZTI – Venkovní kanalizace a doporučuje RM schválit dodatečné práce 

v celkové rozdílové ceně bez DPH -28 990,02 Kč (-35 077,92 Kč s DPH). 

 

ZL č. 5 – Elektroinstalace 

Usn. č. 3/21 ze dne 29. 1. 2021 

IK bere na vědomí předložené návrhy řešení dodatečně uplatněných stavebních prací (odpočty a 

přípočty) v rozsahu ZL č. 5 – Elektroinstalace a doporučuje RM schválit dodatečné práce v celkové 

rozdílové ceně bez DPH -91 074,56 Kč (-110 200,22 Kč s DPH). 

 

ZL č. 6 – Elektroinstalace – přístupový systém – čtečky. 

Usn. č. 4/21 ze dne 29. 1. 2021 

IK bere na vědomí předložené návrhy řešení dodatečně uplatněných stavebních prací v rozsahu ZL č. 6 

– Elektroinstalace – přístupový systém - čtečky a doporučuje RM schválit dodatečné práce v celkové 

ceně bez DPH  111 497,09 Kč (134 911,48 Kč s DPH). 

 

ZL č. 7 – Vnitřní a vnější omítky, SDK podhledy. 

Usn. č. 5/21 ze dne 29. 1. 2021 

IK bere na vědomí předložené návrhy řešení dodatečně uplatněných stavebních prací v rozsahu ZL č. 7 

– Vnitřní a vnější omítky, SDK podhledy a doporučuje RM schválit dodatečné práce v celkové ceně 

bez DPH  103 211,61 Kč (124 886,05 Kč s DPH). 

 

 

 

 

 

 



ZL č. 8 – Dodatečné stavební práce – odpočty a přípočty. 

Usn. č. 6/21 ze dne 29. 1. 2021 

IK bere na vědomí předložené návrhy řešení uplatněných stavebních prací (odpočty a přípočty) v 

rozsahu ZL č. 8 – Dodatečné stavební práce – odpočty a přípočty a doporučuje RM schválit dodatečné 

práce v celkové rozdílové ceně bez DPH -49 101,40 Kč (-59 412,70 Kč s DPH). 

 

3. DÚR dopravní a technická infrastruktura Jáchymovská ul. – vlečka – vyjádření města k 

připomínkám v ÚR 

Usn. č. 7/21 ze dne 29. 1. 2021 
IK souhlasí s vyhodnocením námitek podaných v rámci DÚR „Dopravní a technická infrastruktura, 

Jáchymovská ul. – vlečka, Ostrov“ 

 

 
 

 

 

 

          Ing. Jan Bureš 

           předseda investiční komise  

 

Zapsala: Jarmila Rubešová 

v Ostrově 29. 1. 2021 


