Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

22

Příspěvek do 14. schůze Rady města Kuřimi konané dne 16.06.2021
Interiér kanceláří radnice Kuřim – dodatek č. 1
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Materiál zpracoval:

Ing. Renata Havlová - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Název (předmět) zakázky:
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor:

„Interiér kanceláří radnice Kuřim“
III-OI-2021-003
odbor investiční (dále „OI“)

V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě 2021/D/0065 společnost
Fersto, s. r. o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČO 26885590. Jedná se o dodávku a montáž interiéru
kanceláře místnosti č. 116 a drobných vícepracích na odboru sociálních věcí a prevence.
Celková hodnota zakázky:
 Původní cena dle SoD bez DPH
333.600 Kč
 Cena Dodatku č. 1 bez DPH
157.476 Kč
 Cena celkem bez DPH
491.076 Kč
 DPH 21 % celkem
103.126 Kč
 Cena celkem včetně DPH
594.202 Kč
Akce bude hrazena z ORG 1242 000 000 „Rekonstrukce budovy MěÚ“.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0065 na zakázku „„Interiér kanceláří radnice
Kuřim“ se společností Fersto, s. r. o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČO 26885590, který spočívá
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v navýšení ceny o 190.546 vč. DPH.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice
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