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Název materiálu

Odbor
rozvoje města

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
schvaluje:
01.01
Uzavření dodatku č. 1 smlouvy 30/D/R/19 k investiční akci „Rekonstrukce
Horská čp. 73, Trutnov“ se společností ASJ s.r.o. Dodatek smlouvy je
uzavírán na změnové listy č. 1 až 4, týkající se změn – odpočtů a přípočtů
při rekonstrukci skautské klubovny. Celková cena za předkládané ZL 1-4
je 236 365,01 Kč bez DPH, tj. 286 001,66 Kč vč. DPH, tj. 2,53% nákladů ze
základní ceny díla, které budou pokryty z finanční rezervy v rozpočtu akce.
u k l á d á:
02.01
Ing. Francovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy se společností ASJ
s.r.o. v předloženém znění v termínu do 10. 2. 2020

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
V rámci realizace rekonstrukce skautské klubovny došlo ke změnám, které je třeba ošetřit dodatkem
smlouvy. Předkládáme k odsouhlasení vícepráce a méněpráce potřebné ke zdárnému dokončení díla
zpracované v rekapitulaci změnových listů č. 1 až 4 a předkládaných změnových listech (rozpočtech) č. 1
až 4.
Změny obsahují odečet původně navržených oken a výlezu a přípočet nových menších, které se dají umístit
mezi krokve. Výměnu některých původně navržených parapetů za širší a změny materiálu dvou oken v
klubovnách. Změna se dále týká také třídy zeminy odhalené při výkopových pracích pro vnitřní kanalizaci a
doplnění chybějící výměry při podřezání zdiva. Při realizaci je třeba provést statické zajištění potrhaného
štítu a stropní klenby nad 1. NP, doplnit chybějící překlady nad dveřní otvory a staticky posílit narušená
zhlaví stropních trámů.
Rekapitulace změnových listů:
• Změnový list č. 1 – vícepráce – změna oken a výlezu (108 924,06 Kč bez DPH)
• Změnový list č. 2 – odpočty (-123 722,25 Kč bez DPH)
• Změnový list č. 3 – vícepráce – hydroizolace (7 812,00 Kč bez DPH)
• Změnový list č. 4 – vícepráce – statické zajištění a ostatní práce (243 351,20 Kč bez DPH)
Celkem změny (odpočty a přípočty) činí částku 236 365,01 Kč bez DPH, tj. 286 001,66 Kč vč. 21% DPH…tj.
2,53 % ze smluvní ceny díla (z toho vícepráce 3,85 % a odpočty 1,32 % ze základní smluvní ceny díla za
stavební práce z VŘ). Hodnota změny dle zákona o veřejných zakázkách je 483 809,51 Kč bez DPH, tj.
585 409,51 Kč vč. DPH…tj. 5,17%.
Přílohy:
Dodatek č. 1 smlouvy 30/D/R/19 „Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov“
Rekapitulace změnových listů vč. rozpočtů č. 1 - 4 a rekapitulace nákladů v přehledné tabulce
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORG 19009
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 9. 1. 2020
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