
             

ZÁPIS  
z 6. jednání investiční komise konané 29. 5. 2020 

 
Přítomni: Ing. Bureš, Ing. Poledníček, Ing. Punčochářová, pí. Špičková, Ing. Novotná, Ph. D., Ing. Jerglová, 

J. Jiskrová (zástup za Ing. Lincovou), Mgr. Pastor (zástup za Ing. Fürbachovou) 
Nepřítomni: Ing. Samáková, A. Držík. DiS, Ing. Lincová, Ing. Fürbachová, 
Host: Ing. Pluhař, Ing. Toman – bod č. 1, p. Mareš, TDO – bod č. 2, Ing. Havlan, TDO – bod č. 3, Ing. 

Dušek – bod č. 4  
Asistent:   J. Rubešová 
Jednání:         od 8:00 do 10:15 hodin    Počet hodin:   2:15 hodin 

 

 
 

 

1. Revitalizace sportovní haly TJ Ostrov, Studentská 1300 
Usn. IK č. 22/20 ze dne 29. 5. 2020 

IK bere na vědomí předložené varianty studie Sportovní haly TJ Ostrov, Studentská 1300 a ukládá k dopracování 
varianty č. 2 a 3, doplněny o zázemí pro venkovní kurty.  

 

2. Nová pracoviště Městské policie v Ostrově v 1.NP objektu Hlavní třída 797 a 796 – dodatečné 
stavební práce – ZL č. 3. 

Usn. IK č. 23/20 ze dne 29. 5. 2020 
IK doporučuje RM schválit dodatečné stavební práce ZL č. 3 na stavbě „Nová pracoviště Městské policie v Ostrově 

v 1.NP v objektu Hlavní třída 797 a 796“ v celkové výši 177 169,02 Kč vč. DPH. 
 

3. Koupaliště – malé bazény, Dodatečné stavební práce:  

 
Koupaliště – malé bazény - ZL č. 10 – Schodiště mezi bazénky 

Usn. IK č. 24/20 ze dne 29. 5. 2020 
IK bere na vědomí předložený návrh řešení úpravy Schodiště mezi bazénky a doporučuje RM schválit dodatečné 

práce v celkové ceně 39 474,89 Kč s DPH. 

 
Koupaliště – malé bazény - ZL č. 11 – Využití výkopku ze zemních prací k terénním úpravám kolem 

šachet 
Usn. IK č. 25/20 ze dne 29. 5. 2020 

IK bere na vědomí předložený návrh řešení Využití výkopku ze zemních prací k terénním úpravám kolem šachet a 
doporučuje RM schválit odpočet v celkové ceně -213 905,53 Kč s DPH. 

 

Koupaliště – malé bazény - ZL č. 12 – Přesun technologie z Armaturní šachty II do šachty II 
Usn. IK č. 26/20 ze dne 29. 5. 2020 

IK bere na vědomí předložený návrh Přesunu technologie z Armaturní šachty II do Šachty II a doporučuje RM 
schválit odpočet v celkové ceně -2 267,76 Kč s DPH. 

 

Koupaliště – malé bazény - ZL č. 13 – Prodloužení stávající opěrné zdi mezi bazénky 
Usn. IK č. 27/20 ze dne 29. 5. 2020 

IK bere na vědomí předložený návrh řešení Prodloužení stávající opěrné zdi mezi bazénky a doporučuje RM schválit 
dodatečné práce v celkové ceně 15 597,54 Kč s DPH. 

 

Koupaliště – malé bazény - ZL č. 14 – Doplnění brodítek a sprch o uzávěry vody 
Usn. IK č. 28/20 ze dne 29. 5. 2020 

IK bere na vědomí předložený návrh řešení Doplnění brodítek a sprch o uzávěry vody a doporučuje RM schválit 
dodatečné práce v celkové ceně 5 358,96 Kč s DPH. 

 
Koupaliště – malé bazény - ZL č. 15 – Doplnění a zrušení žebříku do šachet 

Usn. IK č. 29/20 ze dne 29. 5. 2020 

IK bere na vědomí předložený návrh řešení Doplnění a zrušení žebříků do šachet a doporučuje RM schválit 
dodatečné práce v celkové ceně 4 290,30 Kč s DPH. 

 
 

 

 



4. Nová garážová stání v Ostrově – PV 

Lokalita „U Polikliniky“ 
Usn. IK č. 30/20 ze dne 29. 5. 2020 

IK bere na vědomí předloženou PD na Nová garážová stání v Ostrově a nedoporučuje pokračovat v lokalitě „U 

Polikliniky“. 
 

Lokalita „Borecké rybníky“ 
Usn. IK č. 31/20 ze dne 29. 5. 2020 

IK bere na vědomí předloženou PD a ukládá OMIS zajistit doplnění PD o změnu umístění navrhnutých garáží a 
rozšíření lokality o další garáže.  

 

Usn. IK č. 32/20 ze dne 29. 5. 2020 
IK ukládá OMIS zajistit u projektanta prověření umístění vstupních branek na zahrádky a v případě, že se branky 

nebudou v této lokalitě nacházet, doplní do PD další garáže. 
 

Lokalita „Jáchymovská“ 

Usn. IK č. 33/20 ze dne 29. 5. 2020 
IK bere na vědomí předloženou PD na Nová garážová stání v Ostrově a doporučuje pokračovat v lokalitě 

„Jáchymovská“. Nová garážová stání budou odsazena od stávající garáže. 
 

Lokalita „Pod obchvatem“ 
Usn. IK č. 34/20 ze dne 29. 5. 2020 

IK bere na vědomí předloženou PD na Nová garážová stání v Ostrově a doporučuje pokračovat v lokalitě  

„Pod obchvatem“. 
 

Lokalita „Za Četransem“ 
Usn. IK č. 35/20 ze dne 29. 5. 2020 

IK bere na vědomí předloženou PD na Nová garážová stání v Ostrově a doporučuje pokračovat v lokalitě „Za 

Četransem“ a ukládá OMIS zajistit u projektanta možnost změny vjezdu ke garážím a doplnění o další garáže. 
 

Nová garážová stání v Ostrově – PV 
Usn. 36/20 ze dne 29. 5. 2020 

IK ukládá OMIS prověřit pro identifikaci sítě na pozemcích všech dotčených lokalit. 

 
Usn. 37/20 ze dne 29. 5. 2020 

IK ukládá OMIS zajistit schůzku s majiteli garáží ve všech dotčených lokalitách. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
          Ing. Jan Bureš 
           předseda investiční komise  
 
 
 
 
 
Zapsala: Jarmila Rubešová 
v Ostrově 29. 5. 2020 


