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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 28/2020 konané dne 11.09.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Milan Vlk. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 13:06 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 

1 Realizace akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dodatek ke 
smlouvě o dílo 

2 Různé 

 
 
 

1. Realizace akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu" - dodatek ke smlouvě o dílo 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název celé akce:   „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
    a „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ 
Evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2019-007; VZ-OI-2019-008 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 2018/D/0140, 
uzavřené se společností EVT Stavby, s. r. o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, 
IČ 25260766, spočívající ve: 
- vícepracích 

 realizace kanalizační přípojky u č. p. 324/52, č. p. 638/58, č. p. 334/65, č. p. 499/71; 
 realizace napojení stávající uliční vpusti u č. p. 441/2 v křižovatce s ulicí Havlíčkova; 
 zalití stávajícího kanalizačního potrubí cementopopílkovou suspenzí; 
 22 kusů vodovodních samonivelačních poklopů vč. montáže (v rozpočtu jsou uvedena 

obyčejná šoupátka uzávěrů pro odstavení vodovodního řadu a podzemních hydrantů); 
 montáž 39 kusů samonivelačních poklopů vodovodních přípojek (v rozpočtu je uvedena cena 

za montáž obyčejných poklopů); 
 provedení výkopu a zásypu pro uložení prodloužení vodovodního řadu za křižovatku 

Bezručova čtvrť; 
 zapravení rýh do nivelety chodníku na chodníkách a vjezdech po překopech přípojek vč. 

očištění zámkové dlažby, uložení na palety a přesun na sběrný dvůr; 
- méněpracích 

 zrušení předláždění chodníků z důvodu navazující investiční akce „Obnova chodníků“ 
realizované jiným zhotovitelem; 



 
 
 

2 

 22 kusů litinových poklopů na vodovodním řadu vč. jejich osazení a osazení 39 ks litinových 
přípojkových poklopů; 
- v prodloužení záruky z 60 měsíců na 84 měsíců u zásypu rýh kanalizace, kanalizačních 
přípojek, vodovodu a vodovodních přípojek; 
- prodloužení termínu dokončení díla, a to do 29.09.2020 z důvodu realizace čtyř kanalizačních 
přípojek a prodloužení vodovodního řadu (původní termín je 15.09.2020) 
 
v rámci realizace akce s názvem „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo dne 20.11.2018 zahájení realizace investičních akcí „Kuřim, 
ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v celkové výši 53.000.000 Kč a „Kuřim, 
ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ v celkové výši 12.000.000 Kč. Dne 19.12.2018 schválila Rada 
města Kuřimi zahájení zadávacího řízení na realizaci výše uvedených akcí a dne 12.06.2019 schválila 
Rada města Kuřimi uzavření smlouvy o dílo se společností EVT Stavby, s. r. o. Zahájení prací na 
realizaci IS v ulici Legionářská proběhlo dne 25.09.2019. Předpokládané ukončení prací bylo 
stanoveno dle smlouvy o dílo na 15.09.2020. 
 
Dodatek č. 1, uzavřený dne 14.10.2019 (schválen RM dne 25.09.2019, č. usn. 411/2019) - realizace 
IS v ulici Zahradní:  
 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  9.608.463 Kč 
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH      9.444.103 Kč 
(odpočet chráničky kanalizace a zimní údržby) 
 
Realizace IS v ulici Legionářská: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  44.317.833 Kč 
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH (bez změny)     44.317.833 Kč 
 
Realizace IS celkem: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  53.926.296 Kč 
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH      53.761.936 Kč 
 
Dodatek č. 2, uzavřený dne 20.03.2020 (schválen RM dne 26.02.2020, č. usn. 56/2020)  - realizace 
IS v ulici Legionářská: 
 
Realizace IS v ulici Legionářská: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  44.317.833,00 Kč 
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH  45.561.334,49 Kč 
(výměna betonových obrub za kamenné obruby vč. přídlažby, změna potrubí kanalizace, dopravní 
značení) 
 
Realizace IS ul. Zahradní a ul. Legionářská celkem: 
Cena celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH 55.005.437,49 Kč 
 
Dodatek č. 3, uzavřený dne 13.08.2020 (schválen RM dne 22.07.2020, č. usn. 311/2020)  - realizace 
IS v ulici Legionářská: 
 
Realizace IS v ulici Legionářská: 
Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH  45.370.354,39 Kč 
(odpočet asfaltových vrstev, sanace komunikace, změna silničních obrub ostrůvků) 
 
Realizace IS ul. Zahradní a ul. Legionářská celkem: 
Cena celkem dle Dodatku č. 3 bez DPH 54.814.457,39 Kč 
 
Návrh dodatku č. 4 - realizace IS v ulici Legionářská: 
 
Realizace IS v ulici Legionářská: 
 



 
 
 

3 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky 14.295.989,00 Kč 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dodatku č. 2    -129.056,79 Kč 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dodatku č. 3      -50.400,00 Kč 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – vícepráce dle dodatku č. 3       50.400,00 Kč 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dodatku č. 4           -201,96 Kč 

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – víceprace dle dodatku č. 4     118.864,97 Kč 

Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky  6.037.900,00 Kč 

Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky – méněpráce dle dodatku č. 4    -120.104,94 Kč 

Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky – vícepráce dle dodatku č. 4     437.706,06 Kč 

Cena objektu SO 03 Vodovodní řady  6.959.485,00 Kč 

Cena objektu SO 03 Vodovodní řady – méněpráce dle dodatku č. 4     -48.563,01 Kč 

Cena objektu SO 03 Vodovodní řady – vícepráce dle dodatku č. 4    206.039,99 Kč 

Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky  3.344.933,00 Kč 

Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky – méněpráce dle dodatku č. 4     -97.009,44 Kč 

Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky – vícepráce dle dodatku č. 4    182.501,47 Kč 

Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – odvodnění  1.020.675,00 Kč 

Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – méněpráce dle dodatku č. 2          -657,12 Kč 

Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – méněpráce dle dodatku č. 3        -8.580,50 Kč 

Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – vícepráce dle dodatku č. 3       32.716,50 Kč 

Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace 11.122.391,00 Kč 

Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - vícepráce dle dodatku č. 2   1.000.839,40 Kč 

Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - méněpráce dle dodatku č. 3  -1.690.220,51 Kč 

Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - vícepráce dle dodatku č. 3   1.475.104,43 Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady   1.536.460,00 Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady vícepráce dle 
dodatku č. 2 

     372.376,00 Kč 

Navýšení     679.233,15 Kč 

Vícepráce 
Méněpráce 

    945.112,50 Kč 
   -265.879,35 Kč 

Cena celkem bez DPH 46.049.587,55 Kč 

 

Realizace IS ul. Zahradní a ul. Legionářská celkem: 
Cena celkem dle Dodatku č. 4 bez DPH 55.493.690.55 Kč 
 
Realizace akce s názvem „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v celkové 
výši 46.049.587,55 Kč bez DPH bude hrazena z ORG 1330000000 „Legionářská - vodovod, 
kanalizace…“. V roce 2019 bylo proinvestováno v rámci realizace výše uvedené akce cca 10.000.000 
Kč. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 

B - změnový list 
C - rozpočet 
D - situace, prodloužení vodovodu 
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Přijaté usnesení: 348/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo 
č. 2018/D/0140 na veřejnou zakázku s názvem akce „Kuřim, ul. Legionářská I - 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce 
kanalizace“ se společností EVT Stavby, s. r. o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 
568 02 Svitavy, IČ 25260766, kterým se navyšuje smluvní cena za část díla 
s názvem akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
o 679.233,15 Kč bez DPH, a to na 46.049.587,55 Kč bez DPH. Změny spočívají 
v méněpracích za zrušení předláždění chodníků z důvodu navazující investiční 
akce „Obnova chodníků“, přípočtu víceprací za realizaci čtyř kanalizačních 
přípojek, zalití kanalizačního potrubí cementopopílkovou suspenzí, vícenákladech 
za pořízení samonivelačních poklopů včetně montáže a zapravení rýh na 
chodníku po překopech přípojek do nivelety chodníku. Dále změny spočívají 
v prodloužení záruky za jakost z 60 měsíců na 84 měsíců u zásypu rýh 
kanalizace, kanalizačních přípojek, vodovodu a vodovodních přípojek 
a v prodloužení termínu dokončení díla, a to do 29.09.2020. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 13:31 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 11.09.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Realizace akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - 
 dodatek ke smlouvě o dílo 
 1A - návrh dodatku 
 1B - změnový list 
 1C - rozpočet 
 1D - situace, prodloužení vodovodu 


