
             

ZÁPIS  
ze 4. jednání investiční komise konané 30. 4. 2020 

 
Přítomni: Ing. Bureš, Ing. Poledníček, Ing. Punčochářová, Ing. Lincová, Ing. Fürbachová, Ing. Jerglová,  
 A. Držík. DiS, K. Ille (zástup za pí. Špičkovou) 
Nepřítomni: Ing. Samáková, Ing. Novotná, Ph. D., pí. Špičková 
Host:  Ing. Havlan – TDO – bod č. 1, p. Mareš – TDO – bod č. 2 
Asistent:   J. Rubešová 
Jednání:         od 10:00 do 11:00 hodin    Počet hodin:   1:00 hodin 
 

1. Koupaliště – malé bazény - ZL č. 3 – Bourání betonových konstrukcí pro trasy technologického 

vedení bazénů v ochozu    
Usn. č. 12/20 ze dne 30. 4. 2020 

IK bere na vědomí předložený návrh Bourání betonových konstrukcí pro trasy technologického vedení bazénů 

v ochozu a doporučuje RM schválit dodatečné práce v celkové ceně 109 527,26 Kč s DPH. 
 

Koupaliště – malé bazény - ZL č. 4 - Výškové uspořádání přelivové hrany výcvikového bazénku proti 
ochozu 

Usn. č. 13/20 ze dne 30. 4. 2020 

IK bere na vědomí předložený návrh Výškové uspořádání přelivové hrany výcvikového bazénku proti ochozu a 
doporučuje RM schválit realizaci dodatečných prací v celkové ceně 16 311,29 Kč s DPH. 

 
Koupaliště – malé bazény - ZL č. 5 – Posouzení únosnosti stropní konstrukce šachty č. 2 z důvodu 

navýšení nivelity terénu 
Usn. č. 14/20 ze dne 30. 4. 2020 

IK bere na vědomí předložený návrh Posouzení únosnosti stropní konstrukce šachty č. 2 z důvodu navýšení nivelity 

terénu a doporučuje RM schválit realizaci dodatečných prací v celkové ceně 30 641,13 Kč s DPH. 
 

Koupaliště – malé bazény - ZL č. 6 - Měření teploty v bazénkách 
Usn. č. 15/20 ze dne 30. 4. 2020 

IK bere na vědomí předložený návrh Měření teploty v bazénkách a doporučuje RM schválit k realizaci Variantu č. 1 

- včetně počítače v celkové ceně 66 295,90 Kč s DPH. 
 

Koupaliště – malé bazény - ZL č. 7 – Změna typu oplocení 
Usn. č. 16/20 ze dne 30. 4. 2020 

IK bere na vědomí předložený návrh řešení Změnu typu oplocení a doporučuje RM schválit k realizaci dodatečné 
práce v navrženém rozsahu v celkové hodnotě 246 891,43 Kč s DPH. 

 

Koupaliště malé bazény – ZL č. 8 – Vodovodní přípojka V1, odpočet 
Usn. č. 17/20 ze dne 30. 4. 2020 

IK bere na vědomí předložený návrh odpočtu neprovedených prací při realizaci Vodovodní přípojka V1  
a doporučuje RM schválit ponížení nákladů v celkové hodnotě  -22 960,80 Kč s DPH. 

 

Koupaliště – malé bazény - ZL č. 9 – Pažení výkopů a jam, Odpočet    
Usn. č. 18/20 ze dne 30. 4. 2020 

IK bere na vědomí předložený návrh odpočtu neprovedených prací při realizaci Pažení výkopu a jam a doporučuje 
RM schválit ponížení nákladů v celkové hodnotě  -18 486,50 Kč s DPH. 

 

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

Usn. č. 19/20 ze dne 30. 4. 2020 
IK doporučuje RM schválit dodatečné stavební práce - méněpráce dle ZL č. 1 na stavbě „Nová pracoviště Městské 

policie v Ostrově v 1.NP v objektu Hlavní třída 797 a 796“ v celkové výši mínus 29 916,83 Kč vč. DPH.  
 
 
 
 
          Ing. Jan Bureš 
           předseda investiční komise  
Zapsala: Jarmila Rubešová 
v Ostrově 30. 4. 2020 


