
             

ZÁPIS  

ze 16. jednání investiční komise konané dne 27. 11. 2020 

 

Přítomni: Ing. J. Bureš, Ing. M. Poledníček, Ing. Punčochářová, Ing. L. Lincová, A. 

Držík DiS, Ing. A. Fürbachová, pí. Špičková, E. Stiborová (zástup za  Ing. 

Novotnou Ph.D., Ing. Jerglová  

Nepřítomni:    Ing. J. Samáková 

Host: Ing. J. Hlůšek – bod č. 1 – TDO, Ing. Tošovský – bod č. 2 a 3 - TDO, Ing. 

Jurica Anton - AD a Ing. R. Havlan – TDO - bod č. 4, Ing. arch. Antonín 

Jurica a Ing. Anton Jurica bod č. 5 - AD 

Asistent:      J. Rubešová 

Jednání:         od 12:30 do 14:00 hodin    Počet hodin:   1:30 hodin 

 

1. ZŠ Masarykova – ochoz bazénu – dodatečné stavební práce 

    Usn. č. 62/20 ze dne 27. 11. 2020 

    IK doporučuje RM schválit dodatečné stavební práce dle - ZL č. 1 na stavbě „Oprava ochozu školního 

    bazénu Základní školy Masarykova 1289, 363 01 Ostrov“ v celkové výši 479 457,32 Kč včetně DPH. 

 

Usn. č. 63/20 ze dne 27. 11. 2020 

IK ukládá OMIS, aby seznámila s těmito dodatečnými stavebními pracemi TDO – Ing. Romana  

Havlana, který byl technickým dozorem objednatele původní rekonstrukce bazénu. 

 

2. ZŠ a MŠ Myslbekova - Přístavba učebny technických a řemeslných oborů, bezbariérovost školy -    

    Dodatečné stavební práce  

    ZL č. 1 – Změna provedení pultové střechy stávajícího objektu 

    Usn. č. 64/20 ze dne 27. 11. 2020 

IK bere na vědomí předložené řešení dodatečně uplatněných stavebních prací v rozsahu ZL č.1 – 

Změna provedení pultové střechy stávajícího objektu a doporučuje RM schválit dodatečné práce 

v celkové ceně 126 599,93 Kč bez DPH (153 185,98 Kč s DPH). 

  

     ZL č. 2 – Venkovní kanalizace – vícepráce vyvolané změnou PD ZTI 

    Usn. č. 65/20 ze dne 27. 11. 2020 

IK bere na vědomí předložené řešení dodatečně uplatněných stavebních prací v rozsahu ZL č. 2 – 

Venkovní kanalizace, vícepráce vyvolané změno PD ZTI a doporučuje RM schválit dodatečné práce 

v celkové ceně 30 532,53 Kč bez DPH (36 944,36 Kč s DPH). 

 

ZL č. 3 – Změna provedení fasády přístavby a výtahové šachty 

Usn. č. 66/20 ze dne 27. 11. 2020 

IK bere na vědomí předložený návrh řešení dodatečně uplatněných stavebních prací v rozsahu ZL č.3 – 

Změna provedení fasády přístavby a výtahové šachty a doporučuje RM schválit dodatečné práce 

v celkové ceně 82 453,83 Kč bez DPH (99 769,13 Kč s DPH). 

 

ZL č. 4 – Stavební vícepráce na přístavbě 

Usn. č. 67/20 ze dne 27. 11. 2020 

IK bere na vědomí předložené návrhy řešení dodatečně uplatněných stavebních prací v rozsahu ZL č.4 

– Stavební vícepráce na přístavbě a doporučuje RM schválit dodatečné práce v celkové ceně 111 

418,96 Kč bez DPH (134 816,94 Kč s DPH). 



 

3. ZŠ Májová – Rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů, bezbariérovost školy – 

    Dodatečné stavební práce 

    ZL č. 1 – ZTI - třídy a úprava stávajících rozvodů v 1.PP 

    Usn. č. 68/20 ze dne 27. 11. 2020 

IK bere na vědomí předložené návrhy řešení dodatečně uplatněných stavebních prací v rozsahu ZL č. 1         

- ZTI - třídy a úprava stávajících rozvodů v 1.PP a doporučuje RM schválit dodatečné práce v celkové 

ceně 126 599,93 Kč bez DPH (153 185,98 Kč s DPH). 

 

ZL č.2 –  Stavební práce u chodníku 

Usn. č. 69/20 ze dne 27. 11. 2020 

IK bere na vědomí předložené návrhy řešení dodatečně uplatněných stavebních prací v rozsahu ZL č. 2 

– Stavební práce u chodníku a doporučuje RM schválit dodatečné práce v celkové ceně 26 208,12 Kč 

bez DPH (31 711,83 Kč s DPH). 

 

ZL č. 3 – Stavební vícepráce vestavby a výtahové šachty 

Usn. č. 70/20 ze dne 27. 11. 2020 

IK bere na vědomí předložené návrhy řešení dodatečně uplatněných stavebních prací v rozsahu ZL č. 3 

Stavební vícepráce vestavby a výtahové šachty a doporučuje RM schválit dodatečné práce v celkové 

ceně 114 997,30 Kč bez DPH (139 146,73 Kč s DPH). 

 

4. Myslivna – Rekonstrukce střechy, krovu a stropu 2.NP – Dodatečné stavební práce - Změna    

stavby v rozsahu ZL č.1 (Přestavba na byty) 

Usn. č. 71/20 ze dne 27. 11. 2020 

IK bere na vědomí celkové řešení dodatečných stavebních prací uplatněných rámci Změny stavby - 

dispozičního řešení v rozsahu ZL č. 1.– Změna stavby nové využití objektu - přestavba na byty - Okna 

vikýřů, doplnění - Výnos z druhotných surovin a doporučuje RM schválit dodatečné práce v celkové 

rozdílové ceně 974 184,03 Kč bez DPH, (1 178 762,68 Kč s DPH).  

 

5. Studie novostavby městské sauny a zázemí koupaliště 

Bez usnesení. 

 
 

 

 

 

          Ing. Jan Bureš 

           předseda investiční komise  

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jarmila Rubešová 

v Ostrově 27. 11. 2020 


