
Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

POŽADAVEK NA ZMĚNU
č. 009

Název změny:

Elevace sedadel hlediště v místnosti č. 0.08 (malém sále)

Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:
zástupce ve věcech technických:

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a
kulturního centra v Kuřimi, Klentnice
zastoupený:

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,
zastoupený:

Vypracoval:

V Kuřimi dne: 5. července 2018

Za zhotovitele převzal: Dne: 8. 7. 2018



1. Stručný popis požadované změny: 
 
V místnosti č. 0.08 „malém sále“ bylo hlediště navrženo klasicky, s fixními sedadly. Provozovatel, 
pro rozšíření možností využití „malého sálu“ požádal, v průběhu realizaci stavby, o prověření 
možné realizace s použitím elevace sedadel hlediště. GP prověřil variantu s elevací sedadel (se 
zásuvnými sedaly) technicky, termínově a cenově a věc byla předána k posouzení radě města 
Kuřim. Rada města Kuřim provedení hlediště s elevací (posuvným) hlediště schválila dne 28. února 
2018.   
 
Rozměry:   
 
Místnost č. 0.08 
 
Změna byla radou města Kuřim schválena dne 28. února 2018.   
 
2. Odůvodnění požadované změny: 
 
Získání možnosti variabilního využití sálu pro více účelů. 
 
3. Vyjádření TDI k požadované změně: 
 
Provedení změny umožní víceúčelový provoz malého sálu. Provedení změny sice bude mít vliv na 
sjednaný termín dokončení díla, ale podstatně zvýší užitnou hodnotu stavby.   
 
TDI s provedením změny souhlasí. 
 
 
 
4. Vyjádření GP k požadované změně: 
 
Provedení změny splňuje moderní standarty staveb pro kulturní účely. Umožňuje využívat prostory 
stavby v budoucnosti, pro klasické kulturní i alternativní využití, v době nových elektronických 
médií.  
Zástupce GP prohlašuje, že by jím vypracovaný projekt rekonstrukce SKC Kuřim elevaci sedadel 
hlediště malého sálu obsahoval, pokud by nebyl vázán finančním limitem na celkovou cenu 
rekonstrukce. 
GP s provedením změny souhlasí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 
 
Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi 
 

Podklad k rozhodnutí č. 009 
 

Název změny:   
 
 

Elevace sedadel hlediště v místnosti č. 0.08 (malém sále) 
 

Celková cena změny:  Kč 2.453.808,54 (bez DPH) 
 
Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 009, vypracovaného 
objednatelem dne 5. července 2018 a předaného zhotoviteli dne 8. července 2018 
 
Vyjádření zhotovitele: 
 
Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 009 zhotovitel, po odsouhlasení 
tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny budou mít vliv na sjednaný termín 
dokončení díla. 
 
Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 009-  Položkový rozpočet změny díla. 
Příloha č. 2 Zápis z rady města Kuřim, ze dne 28. února 2018 
 
  
Poznámka:  
 

1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo 
 

2) Cena původních sedadel ve výši 800 000,00 Kč (bez DPH) bude odečtena z rozpočtu 
interiérů 

            
   
Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží 
jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel. 
 
Podklad k rozhodnutí vypracoval 
 
dne: 10. 7. 2018 
 
za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis 
 
 
 
 
Za objednatele: převzal, včetně příloh 
 
dne 19. 7. 2018 
 
jméno, funkce, podpis 


