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Z á p i s   č í s l o  27/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 4. 9. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta 

Jiří Filip Koláček, MBA  1. místostarosta 
Zdeněk Kříž   člen rady 

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Nepřítomen:  Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
   PaedDr. David Holman  člen rady 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 17,20 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 3 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Dodatečné stavební práce pro stavbu „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ 
Jungmannova Kuřim“ 

 
2.  Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi - návrh dodatku č. 3 k SOD 

č. 2013/D/0032 
 
 
 
 

1. Dodatečné stavební práce pro stavbu „ Rekonstrukce sportoviště 
u ZŠ Jungmannova Kuřim“ 
(Příloha č. 1, 1A, 1B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková)  
 
V průběhu realizace prací byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou a rozpočtovou částí projektu, ve 
výměrách položek  dodávky a montáže rámového oplocení, jejímž důsledkem je vícenáklad – 
nezpůsobilý výdaj příjemce dotace  ve výši 238.680 Kč bez DPH (viz příloha). 
Podle vnitřní směrnice města je potřeba zakázku takového rozsahu soutěžit obesláním výzvou 
5 uchazečům a vyvěšením na úřední a el. úřední desce po dobu 14 dnů. 
Vzhledem k tomu, že je původní výměra vysoutěžená a je proto předmětem zakázky vybraného 
zhotovitele, zakázka je rozestavěná a těžko může být technicky či ekonomicky oddělená od nové 
výměry téže položky, OI navrhuje řešit vzniklou situaci uzavřením dodatku ke smlouvě se stávajícím 
zhotovitelem na zvýšenou výměru jako  vícenáklad  a nezpůsobilý výdaj. 
Uvedený postup byl schválen poskytovatelem dotace. 
Předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/D/0031 vyčísluje vícenáklady ve výši 238.680,- Kč 
bez DPH, tj. 288.802,80 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: Neshoda mezi výkresem a VV v oddílu T19 rozpočtu - Oplocení sportoviště 

Návrh dodatku č.2 k SOD 
 
Diskuse: 
Z. Kříž - žádá, aby u smluv na projekty a na položkové rozpočty byly uplatňovány sankce za případné 
chyby, které se objevily v tomto případě. 
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Přijaté usnesení: 554/2013 - RM souhlasí s odůvodněním nezbytnosti zadaných vícenákladů 
a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0031 se 
zhotovitelem zakázky „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“, 
společností SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, D. Holman). 
 
 
 

2. Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi - návrh dodatku č. 3 
k SOD č. 2013/D/0032 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na výše uvedenou stavbu je přípočet víceprací - cenového 
rozdílu zateplení stěny vstupu, místo zateplení polystyrenem EPS tl. 160 bude použita vata MW tl. 160 
a to z důvodů ověření požárně bezpečnostního řešení - jedná se o vstup do školy. Hodnota cenového 
rozdílu činí 3.286 Kč vč. DPH. 
 
Cena SOD ve znění dod. č. 2  4.310.379 Kč bez DPH 
Nová cena – návrh dodatku č. 3 4.313.665 Kč bez DPH 
 
Přílohy:- návrh dodatku č. 3 
 
Přijaté usnesení: 555/2013 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2013/D/0032 se 

společností PRIVILEG, spol. s.r.o., IČ 47910976, Brno, Bezručova 17a, který 
spočívá v přípočtu víceprací z důvodů záměny zateplení vstupní části zádveří 
z EPS za MW z požárně bezpečnostních důvodů. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (O. Štarha, D. Holman). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17,40 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 4. 9. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Přílohy: 
1, 1A, 1B Dodatečné stavební práce pro stavbu „ Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova 

Kuřim“ 
2, 2A Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi - návrh dodatku č. 3 k SOD 

č. 2013/D/0032 


