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Zápis z jednání investiční komise RM č. 2/2017 

ze dne 01.02.2017 
 

Přítomni:  7 členů investiční komise - P. Brož, PhDr. D. Godycká, Ing. E. Hořejší, 
Ing. arch. J. Kautský, Ing. M. Tajtl, M. Batala, Bc. R. Janeček 
 Tajemnice komise: H. Platilová 

 Hosté: Ing. B. Sunkovská - vedoucí OSM, Radovan Šabata – starosta města, 
Ing. Jiří Kubelka – technický dozor investora, Dana Lávicová – pracovník OSM, Jitka 
Bažantová – pracovník OSM, Ing. arch. Pavel Čermák, Mgr. Jan Čermák 

 
Omluveni:   Ing. P. Dragounová, J. Bouda 
Neomluveni: xxx 
Pozdní příchod:  xxx 
 
Program jednání:  

1. Schválení programu jednání IK č. 2/2017, jmenování ověřovatele zápisu z jednání IK 
č. 2/2017, výstupy z projednání zápisu č. 1/2017 v radě města dne 23.01.2017 – předkládá 
předseda investiční komise pan P. Brož 

2. Akce č. 1/2016 a 6/2015: „Brloh – KČOV a rekonstrukce stávající kanalizace“ – předkládá 
OSM za účasti technického dozoru investora 

3. Akce č. 7/2017/Inv „Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu výstaviště“ – předkládá OSM 
4. Akce č. 10/2017/Inv „PD – rekonstrukce pavilonu B na výstavišti“ – předkládá OSM 
5. Akce č. 9/2014/Inv „Městská plavecká hala – zpracování návrhů řešení nového objektu 

MPH formou workshopu“ – předkládá OSM 
6. Různé 
   

1. Schválení programu jednání IK č. 2/2017, jmenování ověřovatele zápisu z jednání IK 
č. 2/2017, výstupy z projednání zápisu č. 1/2017 v radě města dne 23.01.2017 

 

Předseda IK seznámil přítomné členy komise s programem jednání IK č. 2/2017, ověřovatelem 
zápisu z jednání IK č. 2/2017 byl jmenován pan M. Batala. 
Dále předseda IK informoval o projednání zápisu č. 1/2017 v RM – bez připomínek. 
Předseda IK též poukázal na usnesení RM č. 17/2017/2, kterým RM schválila, kromě akcí 
navrhovaných IK, prezentovat občanům prostřednictvím webových stránek města Loun též 
akci č. 1/2017/Inv „Obnova vnitřního vybavení Domova pro seniory U Pramene Louny“. 

 
Závěr:  Investiční komise – 

- schvaluje program jednání IK č. 2/2017 
- předseda IK jmenoval pana M. Batalu jako ověřovatele zápisu z jednání IK 

č. 2/2017 
- bere na vědomí informace ve věci projednání zápisu IK č. 1/2017 v radě města 

dne 23.01.2017. 
 
 

Hlasování:   

Pro 7 Brož, Godycká, Hořejší, Kautský, Tajtl, Batala, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
2. Akce č. 1/2016 a 6/2015: „Brloh – KČOV a rekonstrukce stávající kanalizace“ 

Odbor správy majetku předložil členům IK informace o průběhu stavby „Brloh – KČOV 
a rekonstrukce stávající kanalizace“. 
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V průběhu stavby po vytýčení inženýrských sítí a odkrytí terénu dochází postupně skoro na 
všech stokách k úpravě původně navržených tras kanalizace. Vodovodní síť nesouhlasí se 
zákresy správce a trasy kanalizace kolidují s trasou vodovodu. Prozatím se jednalo jen 
o menší změny, při kterých nedošlo k navýšení ceny za dílo. Nyní ale musí dojít ke změnám, 
které vyvolají navýšení ceny za dílo.  
Projektant po odsouhlasení technickým dozorem stavby a stavbyvedoucím navrhl tyto úpravy: 

 u stoky C přesun trasy ze zeleně do komunikace, přičemž dojde k navýšení ceny za 
asfalt (kolize s vodovodem),  

 na stoce B u autobusové zastávky musí být stoka posunuta do okraje komunikace 
Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o. Z jejích podmínek vyplynula nutnost 
obnovit asfaltový koberec v celé šíři jednoho jízdního pruhu – v délce cca 22 bm (kolize 
s vodovodem), 

 na trase A musí dojít k přesunu trasy kvůli protlaku pod mostní konstrukcí směrem 
z koryta vodoteče, která není v ideálním stavu, do místní komunikace. Při této změně 
dojde k navýšení počtu šachet a zemních prací, kdy z původních cca 80 cm výkopu 
dojde k zahloubení na 3 m, 

 u septiku byla zjištěna po odkrytí svahu původní opěrná zeď cca 3 m vysoká. Vzhledem 
k jejímu stavu a možnosti sesunutí bylo doporučeno projektantem před tuto zeď 
postavit menší opěrnou zeď z gabionů,  

 v místě autobusové zastávky nelze část stoky vyměnit kvůli možnosti narušení 
kořenové soustavy stromu a možnému zřícení. Technický dozor po konzultaci 
s projektantem navrhl na úseku cca 16 m trasy B provést vyvložkování formou re-lining.  

 

Při pochůzkách na stavbě člen osadního výboru MVDr. Švestka informoval o riziku vyplavení 
domů při možných přívalových deštích. Dříve byla kanalizace ve spodní části obce řešena přes 
soukromý pozemek dimenzí 800. Tato kanalizace se ruší a projektantka po přepočtech navrhla 
snížení dimenze potrubí na 500 a trasu po pozemcích města. Kanalizace je v této části 
z prostorových důvodů zalomena skoro v pravém úhlu. Dimenze dle výpočtů projektanta 
zaručuje pojmout cca 470 l/s, výpočtově vychází splaškové vody a dešťové vody z přilehlých 
komunikací cca 55 l/s. Ale vzhledem k tomu, že momentálně může dojít k nátoku dešťových 
vod i z polí nad obcí, u kterých by měli dle projektanta majitelé zajistit odvod/retenci vod, je tu 
riziko zaplnění kanalizace. Ve spodní části obce hrozí riziko vyplavení kanalizací.  

 Projektant tedy navrhl ve spodní části obce u vodoteče nový bezpečnostní přepad 
vyústěný do vodoteče tak, aby co nejvíce minimalizoval riziko. Ovšem ani kdyby se toto 
opatření realizovalo, není zaručeno, že k vytopení nedojde, pro přívalové deště není 
specifikovaný žádný výpočet. Cena tohoto nového výtokového objektu byla naceněna 
na 246.707,95 Kč bez DPH.  

 Projektant navrhl i jinou možnost - umístit zpětné klapky v nových šachtách na přípojky 
v kritickém úseku. S touto variantou nesouhlasí technický dozor stavby, zdá se mu 
opatření nedostatečné. Klapky musí být udržované, dochází k jejich poruchám a je zde 
riziko, že kdyby došlo k záplavám, nemusely by zrovna doléhat. Účinek by nebyl 
zaručen. Tato varianta byla naceněna na 47.185,12 Kč bez DPH. 

 

Stavbu provádí společnost ES-DEK-Brloh (EKOSTAVBY Louny s.r.o. a DEKONTA, a.s.) 
za celkovou cenu za dílo 11.444.906 Kč včetně DPH, na realizaci má 198 kalendářních dní od 
předání staveniště dne 08.09.2016. V případě nepříznivých klimatických podmínek, jsou práce 
pozastaveny a tato doba se do této lhůty nezapočítává. 
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Rekapitulace ceny víceprací:  

Úprava trasy stoky A – u septiku   102.382,00 Kč bez DPH 

Gabionová opěrná zeď      39.250,00 Kč bez DPH 

Úprava trasy stoky B a C     476.446,73Kč bez DPH   

Stavba odlehčovací stoky – varianta 1   246.707,95 Kč bez DPH 

Umístění zpětných klapek – varianta 2     47.185,12 Kč bez DPH 

 

Cena celkem při variantě 1   864.786,58 Kč bez DPH 

               1.046.391,88 Kč s DPH 

Cena celkem při variantě 2              665.263,85 Kč bez DPH  

                  804.969,26 Kč s DPH 

 

S ohledem na výše uvedené požádal odbor správy majetku investiční komisi 
o projednání a odsouhlasení výše uvedeného navýšení ceny za dílo buď pro variantu 1 
nebo 2. Celkové náklady na vícepráce na tuto akci budou předloženy ke schválení Radě 
města v souladu s pravidly RM č. P3/2013 „pro sestavování a čerpání investičního 
rozpočtu“ v platném znění, a to v rámci projednání Zápisu jednání IK č.2/2017. 

 
O dofinancování výše uvedených akcí z důvodu jejich neproinvestování z Plánu investic na rok 
2016 informoval odbor správy majetku členy investiční komise na jednání IK dne 11.01.2017.  
Návrhy rozpočtových změn byly odsouhlaseny radou města v rámci projednávání Zápisu 
z investiční komise RM č. 1/2017 dne 23.01.2017 (usnesení RM č. 17/2017) a následně budou 
předloženy ke schválení zastupitelstvu města dne 27.02.2017.  

Vzhledem k výše uvedeným zjištěným vícepracím je nutné řešit dodatečné financování pouze 
u akce č. 6/2015 „Brloh – rekonstrukce jednotné kanalizace“, a to v případě varianty 1 o částku 
576.000 Kč a  v případě varianty 2 o částku 334.000 Kč.  OSM navrhl na dofinancování akce 
použít úsporu u akce č. 2/2017/Inv „Demolice Městské plavecké haly v Lounech“. 

 

Při projednávání tohoto bodu diskutovali členové IK s technickým dozorem investora Ing. 
Kubelkou o variantách řešení vzniklé situace. Ing. Hořejší se dotázala Ing. Kubelky, zda 
doporučuje umístění zpětné klapky v nových šachtách na přípojky v kritickém úseku. 
Ing. Kubelka odpověděl, že s touto variantou nesouhlasí, a to jednak z důvodu složitější údržby 
klapek, jejich nefunkčnosti na 100 % a také jejich poruchovosti. Dále Ing. Hořejší vznesla 
dotaz, zda při riziku vyplavení domů při možných přívalových deštích lze obec ochránit a zda 
trasa kanalizace je vedena po pozemcích města. Ing, Kubelka sdělil, že obec nelze ochránit na 
100 % a paní Lávicová odpověděla, že trasa bude vedena po pozemcích města. 

 

Závěr:  Investiční komise –  
- bere předložené informace ve věci navýšení nákladů u akcí č. 1/2016 „Brloh – 

kořenová čistírna odpadních vod“ a č. 6/2015 „Brloh – rekonstrukce jednotné 
kanalizace“ na vědomí 

- doporučuje provést stavební úpravy u akce č. 6/2015 „Brloh – rekonstrukce 
jednotné kanalizace“ v souvislosti s případnými přívalovými děšti ve variantě 1  
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- doporučuje na dofinancování akce č. 6/2015 „Brloh – rekonstrukce jednotné 
kanalizace“ využít úspory u akce č. 2/2017/Inv „Demolice Městské plavecké haly 
v Lounech“.    

 
 

Hlasování:   

Pro 5 Brož, Hořejší, Tajtl, Batala, Janeček 

Proti 0     

Zdržel se 2    Godycká, Kautský 

Nehlasoval 0  

 

3. Akce č. 7/2017/Inv „Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu výstaviště“ 

Odbor správy majetku předložil členům IK informace o průběhu stavby „Kanalizační 
a vodovodní přípojka v areálu výstaviště“. 
Na konci roku 2016 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Nejvýhodnější nabídku podala 
společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o. s cenou 1.547.348 Kč vč. DPH. Smlouva byla 
podepsána 16.01.2017. S ohledem na plán výstav bylo s provozovatelem výstaviště 
domluveno, že realizace proběhne v 1. čtvrtletí roku 2017. 

V rámci vodovodní přípojky se řeší rekonstrukce stávajícího vodovodu, v rámci kanalizační 
přípojky se řeší nová tlaková kanalizace s napojením na řad v ul. Parašutistů. U objektů bude 
umístěno celkem 5 čerpacích jímek, konkrétně u pavilonu A, C, D, u domu správce a u objektu 
skautů. Původně plánovaná jímka u restaurace Roubenka nebude realizována, bude zde 
pouze připravena a zaslepena odbočka. 
 
 Při informativní schůzce se zhotovitelem na místě stavby za účasti technického dozoru stavby 
(TDI) a autorského dozoru (AD) byly domluveny úpravy a detaily dle skutečného stavu 
jednotlivých objektů, možnosti jejich napojení. V  projektu nebylo počítáno s propojením 
odpadů z jednotlivých objektů a napojení čerpadel na vedení el. energie. Tyto práce budou 
dodatečně naceněny zhotovitelem.  
 
Pro zahájení výkopových prací v únoru je třeba výjimky rady města z Pravidel P1/2017 
k postupu města při povolování zásahů právnických a fyzických osob do pozemků ve 
vlastnictví města Louny. Bez udělené výjimky lze výkopové práce provádět až od 01.03. 

 

Závěr:  Investiční komise –  
- bere předložené informace ve věci průběhu stavby „Kanalizační a vodovodní 

přípojka v areálu výstaviště“ na vědomí 
- doporučuje schválení výjimky rady města z Pravidel P1/2017 k postupu města při 

povolování zásahů právnických a fyzických osob do pozemků ve vlastnictví 
města Louny pro výkopové práce s účinností od 07.02.2017. 

 

Hlasování:   

Pro 7 Brož, Godycká, Hořejší, Kautský, Tajtl, Batala, Janeček   

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  
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4. Akce č. 10/2017/Inv „PD – rekonstrukce pavilonu B na výstavišti“ 

Odbor správy majetku předložil členům IK k projednání a ke schválení informace o stavu 
objektu pavilonu B a návrh dalšího postupu prací při zadání zpracování PD.  
V plánu investic na rok 2017 je pod č. 10/2017/Inv zařazena akce „PD – rekonstrukce pavilonu 
B na výstavišti. 
Vzhledem ke špatnému stavu objektu, kdy v loňském roce došlo vinou zatékání do střešní 
konstrukce k propadu části stropní konstrukce, zadal odbor správy majetku ve 12/2016 
zpracování posudku stavu objektu v rámci kterého byl proveden průzkum objektu, vyhodnocení 
stavu a předběžný návrh možného řešení a na základě kterého by pak mělo být rozhodnuto 
o rozsahu opravy.  
 
Zpracovaný posudek řeší dvě možné varianty způsobu rekonstrukce (opravy) objektu: 
Varianta A – odstranění původní stavby a zřízení nové, s ponecháním spodní stavby 

 došlo by k odstranění původní dřevostavby (odhad nákladů cca 80.000 - 100.000 Kč), 
zůstaly by zachovány původní základy, podezdívka, venkovní úpravy (schodiště, 
rampy), nově by byla řízena lehká montovaná dřevostavba dle stávajícího půdorysu 
(odhad nákladů cca 2.300.000 – 2.400.000 Kč)  

 
Varianta B – dílčí rekonstrukce – oprava objektu 

 na základě provedených sond byla zjištěna degradace stávající dřevěné konstrukce 
zejména ve spodních partiích obvodového pláště (v místech kde dlouhodobě zatékalo), 
byly zjištěny zejména poruchy ve spodní – roznášecí části rámů, částečně rovněž 
nosných sloupů ve styku s roznášecím prvkem 

 odhad nákladů oprav v této variantě je cca 650.000 – 700.000 Kč 

 předběžný rozsah navržených oprav: 
- sanace – výměna poškozených dřevěných nosných prvků (hranolů) – spodní 

a horní vodorovné prvky (odhad 12 - 15 bm), nosné sloupky (odhad 2 - 3 ks), 
opravy zhlaví vazníků (odhad 5 - 6 ks) 

- kompletní výměna střešní krytiny s lokání opravou plošného bednění 
a realizace klempířských prvků 

- výměna opláštění – v interiéru v rozsahu cca 15 - 20% plochy, v exteriéru 
v rozsahu 100 % plochy 

- podrobnější popis, rozsah a specifikace vyplyne z prováděcí PD 
 
Na základě výše uvedeného by mělo být před zadáním projektových prací stanoveno, jaká 
varianta bude pro opravu pavilonu zvolena. Zpracovatel posudku se dle subjektivního názoru 
přiklání ke zvolení varianty B, kdy při zvážení způsobu současného občasného využití vidí tuto 
variantu jako ekonomicky relevantní. Rizikem této varianty je možnost zvýšení nákladů oproti 
předpokladu, při větším než zjištěném rozsahu vad, které se projeví až po úplném odkrytí 
konstrukce, to však platí u každé rekonstrukce. Tato varianta by byla navíc zřejmě i přijatelnější 
z hlediska stanoviska Povodí Ohře pro případ vydání stavebního povolení (ohlášení).  
 

S ohledem na výše uvedené požádal odbor správy majetku investiční komisi 
o projednání a stanovení varianty rozsahu rekonstrukce objektu pavilonu B pro kterou 
bude následně zpracována realizační projektová dokumentace. Samotná realizace oprav 
pavilonu B se předpokládá v rámci rozpočtu na rok 2018. 

 

Při projednávání tohoto bodu diskutovali členové IK o předložených variantách způsobu 
rekonstrukce (opravy) objektu. Bc. Janeček vznesl dotaz, zda byly provedeny sondy. Paní 
Bažantová sdělila, že sondy provedeny byly, hlavním problémem je, že do objektu při deštích 
zatéká (u objektu nejsou klempířské prvky). Dále uvedla, že zpracovatel posudku se dle 
subjektivního názoru přiklání ke zvolení varianty B, kdy při zvážení způsobu současného 
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občasného využití vidí tuto variantu jako ekonomicky relevantní. Ing. arch. Kautský a 
Bc. Janeček upozornili na možnost odhalení dalších závad a tím dalších zásahů do objektu. 
PhDr. Godycká uvedla, že se ztotožňuje s návrhem uvedeným v závěru zpracovaného 
posudku. Členové IK se shodli, aby OSM prověřil možnost rozsahu opravy objektu pavilonu B 
na Povodí Ohře. Členové IK se shodli, že budou hlasovat o variantě B (dílčí rekonstrukce – 
oprava objektu). 

Závěr:   
Investiční komise hlasovala o návrhu na usnesení v tomto znění:  
Investiční komise – 

- bere předložené informace o stavu objektu pavilonu B na výstavišti na vědomí 
- doporučuje zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci pavilonu B na 

výstavišti ve variantě B, tzn.  dílčí rekonstrukce – oprava objektu. 
Vzhledem k níže uvedenu výsledku hlasování investiční komise nerozhodla, neboť dle 
„Jednacího řádu komisí Rady města Loun“ čl. 3 odst. 2 je usnesení komise platné 
pokud s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech jmenovaných členů komise 
(v tomto případě: celkem 9 členů, přítomných 7 členů). 

 
 

Hlasování:   

Pro 3 Brož, Godycká, Batala 

Proti 4   Hořejší, Kautský, Tajtl, Janeček   

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

   

 

5. Akce č. 9/2014 „Městská plavecká hala – zpracování návrhů řešení nového objektu MPH 
formou workshopu“ 

Odbor správy majetku předložil členům IK k projednání informace o závěru jednání pracovní 
skupiny, která posuzovala předložené návrhy „Studie nového objektu městské plavecké haly“.  
Posuzovaly se čtyři předložené návrhy zpracované firmami: 

- DK architekty + Arch. Design Brno s.r.o.  
- Centroprojekt group Zlín a.s. 
- PS Jindřichův Hradec s.r.o. 
- Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.  

 
Každý člen pracovní skupiny stanovil pozitiva a negativa jednotlivých zpracovaných návrhů 
a stanovil pořadí každého návrhu. Z celkového součtu bodů pak bylo stanoveno následující 
pořadí:  

1. DK architekty + Arch. Design Brno s.r.o.   
2. Centroprojekt Group a.s. Zlín 
3. Atelier 11 Hradec Králové s.r.o. 
4. JPS Jindřichův Hradec s.r.o. 

 
 

V rámci svého jednání navrhla pracovní skupina níže uvedené usnesení:  

Usnesení pracovní skupiny pro posouzení návrhů studie nového objektu plavecké haly: 

Pracovní skupina většinově podporuje návrh studie architektonického studia DK 
architekti s.r.o. a Arch. Design Brno a navrhuje v konečné projektové dokumentaci 
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vycházet z tohoto návrhu. Dále doporučuje k projednání doporučeného návrhu studie 
na nejbližší jednání zastupitelstva. 

Při projednávání tohoto bodu odbor správy majetku seznámil členy IK se závěrem jednání 
pracovní skupiny, která posuzovala předložené návrhy „Studie nového objektu městské 
plavecké haly“. Členové IK diskutovali s panem starostou, místostarostou a architektem města 
Ing. arch. Čermákem o čtyřech předložených zpracovaných návrzích řešení nového objektu 
MPH formou workshopu. Po věcné diskuzi se členové IK shodli na dopracování dispozičního 
řešení studie a předložení konceptu statického řešení stavby s ohledem na připomínky 
investora uplatněné v projednávání 

 

Závěr:  Investiční komise –  
- bere předložené informace ve věci zpracovaných návrhů „Studie nového objektu 

městské plavecké haly“ včetně stanoviska pracovní skupiny na vědomí 
- podporuje návrh studie architektonického studia DK architekti s.r.o. 

a Arch. Design Brno a navrhuje dopracování dispozičního řešení studie a 
předložení konceptu statického řešení stavby s ohledem na připomínky 
investora uplatněné v projednávání. 

 
 

Hlasování:   

Pro 7 Brož, Godycká, Hořejší, Kautský, Tajtl, Batala, Janeček   

Proti 0   

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  
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Další jednání investiční komise se uskuteční dne 08.03.2017 (středa) od 15:00 hod. 
 
 

Účast členů investiční komise na jednáních  

    

Počet jednání ve 
volebním období* 

24 
   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

Pavel Brož 24   

PhDr. Dagmar Godycká 20 4  

Ing. Petra Dragounová 14 10  

Bc. Rudolf Janeček 20 4  

Martin Batala 22 2  

Ing. Edita Hořejší 24   

Ing. arch. Josef Kautský 23 1  

Jaroslav Bouda 19 5  

Ing. Miloš Tajtl 22 2  
 

* uvádí se jen počet jednání od začátku volebního období tj. od konce roku 2014 

 

 

Schválil: Pavel Brož  předseda IK  03.02.2017   

 Jméno  funkce  datum  podpis 
 
Ověřil: Martin Batala  člen IK  03.02.2017   

 Jméno  funkce  datum  podpis 
 
Zapsala:  Hana Platilová  tajemnice IK  03.02.2017   

 Jméno  funkce  datum  podpis 
 
 
 
 
 

 

 
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je komise iniciativním a poradním orgánem rady města. Její 
stanoviska a náměty jsou předkládány k projednání radě města, která k nim zaujímá své konečné 
rozhodnutí formou usnesení.      
 
Zápis z jednání investiční komise RM č. 2/2017 projednala Rada města Loun na své 
50. schůzi dne 06. 02. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  

 
Usnesení č. 40/2017  
Zápis z jednání investiční komise RM č. 2/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání investiční komise RM č. 2/2017 ze dne 01.02.2017 
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2) s c h v a l u j e  
návrh investiční komise RM uvedené v zápisu č. 2/2017 takto: 
a)  akce č. 6/2015 „Brloh – rekonstrukce jednotné kanalizace“ - provést stavební úpravy                 
v souvislosti s případnými přívalovými dešti ve variantě 1 
b)  výjimku z Pravidel P1/2017, v platném znění, k postupu města při povolování zásahů 
právnických a fyzických osob do pozemků ve vlastnictví města Louny pro výkopové práce                
s účinností od 07.02.2017 pro akci č. 7/2017/Inv „Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu 
výstaviště“ 
c) akce č. 10/2017/Inv „PD – rekonstrukce pavilonu B na výstavišti“ – provést rekonstrukci pavilonu 
B na výstavišti ve variantě B, tzn. dílčí rekonstrukce – oprava objektu 

Hlasování:   

Pro 7  Šabata, Čermák, Červa, Pehr, Rieger, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 2  Bouda, Kurka 

Nehlasoval    

 
3) s c h v a l u j e  
v souladu s pravidly RM č. P3/2013 navýšení nákladů pro akce č. 1/2016 „Brloh – kořenová 
čistírna odpadních vod a č. 5/2015 „Brloh – rekonstrukce jednotné kanalizace“ o vícepráce 
v celkové výši 1.046.391,88 Kč včetně DPH 
4) s o u h l a s í  
s návrhem rozpočtové změny, která bude součástí rozpočtového opatření č. 1/2017/ZM:   
- snížení kapitálových výdajů ODPA 3412 a navýšení kapitálových výdajů ODPA 2321                   
v rámci ORJ 50 – Investice ve výši 576.000 Kč na dofinancování akce č. 6/2015 „Brloh – 
rekonstrukce jednotné kanalizace“ 
5) u k l á d á  
Ing. K r a m e r i u s o v é, vedoucí EO, předložit tento návrh, v rámci rozpočtových změn, 
ke schválení zastupitelstvu města 
T: 27.02.2017 
6) b e r e  n a  v ě d o m í  
předložené informace ve věci zpracovaných návrhů „Studie nového objektu městské plavecké 
haly“ včetně stanoviska pracovní skupiny 
7) p o d p o r u j e  
návrh studie architektonického studia DK architekti s.r.o. a Arch. Design Brno a souhlasí                  
s dopracováním dispozičního řešení studie a předložením konceptu statického řešení stavby 
s ohledem na připomínky investora uplatněné v projednávání 
8) u k l á d á  
Ing. S u n k o v s k é, vedoucí odboru SM, předložit tento návrh ke schválení zastupitelstvu 
města 
T: 27.02.2017 

Hlasování:   

Pro 9  Šabata, Čermák, Červa, Pehr, Bouda, Rieger, Kurka, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 
 
 
 


