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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 11/2018 konané dne 16. 4. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož - člen rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 8:43 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 

2 Rozpočtové opatření č. 3 

 
 

1. Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
se zhotovitelem stavby 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Z důvodu chybného zaměření stávajícího terénu projektantem, které vyvolalo nutnost změnit 
prostorové osazení střelnice do stávajícího terénu, došlo k navýšení objemu zemních prací. Vlivem 
posunutí muselo dojít v zadní části výstřelného prostoru k odtěžení skály v daleko větším rozsahu, než 
uváděla projektová dokumentace tak, aby byla dosažena maximální dálka střelby 50m. Odtěžený 
zvětralý skalní masiv je nyní nutné z důvodu bezpečnosti odborně zasanovat. Zajištění skalního 
zářezu včetně geotechnického a statického posouzení a návrhu řešení musí provést odborná firma. 
Realizačně se jedná o instalaci kotvené ocelové sítě v rozsahu cca 480 m

2
. Vzniklé vícepráce mají 

dopad do konečné ceny díla. 
 
Provedení zajištění skalního zářezu je zcela nezbytné pro řádné dokončení a zkolaudování díla. 
OI proto doporučuje Radě města schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 
„Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“, Vítězslavem Maloňem, Víska 1034, 666 02 Předklášteří, 
IČ 42314542. 
 
Rekapitulace ceny díla:  
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 bez DPH 3.160.518,01 Kč 
Cena víceprací dle dodatku č. 4 smlouvy o dílo bez DPH   413.003,50 Kč 
 
Celková cena bez DPH                                            3.573.521,51 Kč 
Celková cena včetně DPH                 4.323.961,03 Kč 
 
Dodatky č. 1 a č. 3 se týkaly prodloužení lhůty dokončení díla. 
 
Zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební povolení je společnost STŘELNICE SKOUPÝ, 
s.r.o., technický dozor investora provádí Ing. Pavel Šudák. 
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Investiční akce „Rekonstrukce střelnice - stavba“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 
004, ORG 1364 000 000. 
Doposud bylo na investiční akci vyfakturováno a uhrazeno 2.599.375,68 Kč s DPH. 
Vzhledem ke schválené výši rozpočtu 3.600.000 Kč pro rok 2018 je potřeba provést rozpočtové 
opatření, kterým se rozpočet této akce navýší o 500.000 Kč. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 4 

B – krycí list rozpočtu 
 
Přijaté usnesení: 186/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 

na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm, 
se sídlem Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, kterým se navyšuje cena 
díla na celkovou cenu 4.323.961,03 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2. Rozpočtové opatření č. 3 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Pro zajištění financování investiční akce „Rekonstrukce střelnice - stavba“ – viz materiál č….   
 
výdaje  1364   4 akce Rekonstrukce střelnice - stavba  500.000 Kč 
 
výdaje  9999  5 rezerva      -500.000 Kč 
 
Přijaté usnesení: 187/2018 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 8:50 hod. 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
V Kuřimi dne 16. 4. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 
 1A - dodatek č. 4 
 1B – krycí list rozpočtu 
2 Rozpočtové opatření č. 3 


