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.
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Příspěvek do 26. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.10.2021
Wellness Kuřim – mokrý bar – změna PD – Dodatek č. 1
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

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 (ZO):

„Wellness Kuřim – mokrý bar – změna PD“
IV-OI-2021-008
odbor investiční (dále „OI“)

V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě 2021/D/0068 společnost
TIPRO projekt, s. r. o., se sídlem Kociánka 8/10, Sadová, 612 00 Brno, IČO 26944685. V průběhu
zpracování projektové dokumentace vyvstaly potřeby víceprací, které nebyly obsaženy v původní
nabídce.
Změna související s tímto dodatkem vyplývá z vyjádření KHS. Řešení zasahuje do prostor, které
nebyly rekonstrukcí dotčeny. Jsou to požadavky plynoucí především z návštěvy KHS na Wellness
Kuřim:
 navyšujeme odbytové plochy pro zákazníky – vnitřním mokrým barem i venkovní terasou
přístupnou veřejnosti „z ulice“. Proto požadují řešit i přípravu pro odbyt, což je kuchyně, která je
kapacitně nedostačující počtu připravovaných jídel již v současné době. Nutno řešit hygienické
poměry v návaznosti na tok materiálu a nevhodné sousedství přípraven různých surovin. Z toho
plyne úprava dispozice kuchyně s přípravnou zeleniny.
 prostory přípravy jsou malé. Proto v rámci obestavění prostoru zásobovací rampy bude
vytvořena místnost pro sklad a přípravu zeleniny, využívající jinak volný prostor na rampě
příjmu a před ní – přesun schodiště a úprava dispozice zásobovací rampy.
 stávající provoz restaurace nevyhovuje požadavkům hygieny na vnitřní prostředí i z pohledu
teploty. KHS požaduje doplnit chlazení do prostoru kuchyně. Nutno doplnit split systém určený
pro kuchyně – celonerezové provedení s tukovým filtrem.
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 v kuchyni jsou výdechové anemostaty různě přesměrované a zalepené páskou, aby nefoukaly
lidem „za krk“. Dohodnuto, že pod anemostaty budou instalovány plechové desky cca 70x70cm,
aby byl vzduch směrován a rozptýlen plně do stran.
 do prostoru mokrého baru bude vstup umožněn jen návštěvníkům v plavkách a úklidu
bazénových hal. Obslužný pult bude předělovat prostor restaurace a mokrého baru, stolky
mokrého baru nesmí být s obsluhou, návštěvníci si vše vyzvednou u pultu.
 Je zákaz podávání jídel či nápojů ve skle (chůze naboso).
Celková hodnota zakázky:
Původní cena dle SoD bez DPH
Cena Dodatku č. 1 bez DPH
Cena celkem bez DPH
DPH 21 % celkem
Cena celkem včetně DPH

739.000 Kč
145.000 Kč
884.000 Kč
185.640 Kč
1.069.640 Kč

Akce bude hrazena z ORG 1460 000 000 „Wellness Kuřim – I.etapa rozšíření prostor“.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/D/0068 na veřejnou zakázku „Wellness Kuřim –
mokrý bar – změna PD“ se společností TIPRO projekt, s. r. o., se sídlem Kociánka 8/10, Sadová,
612 00 Brno, IČO 26944685, který spočívá v navýšení ceny o 175.450 Kč vč. DPH.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice
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