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Název materiálu
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Odbor
rozvoje města

Zpracoval

Ing. Petra Holubová

Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 005/D/R/20 na stavbu „Rekonstrukce
sportovního stadionu ZŠ R. Frimla“

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Rada města Trutnova
schvaluje:
01.01
uzavření dodatku č. 2 smlouvy 005/D/R/20 k investiční akci
„Rekonstrukce sportovního stadionu ZŠ R. Frimla, Trutnov“ se
společností Sport-Technik Bohemia s.r.o. v předloženém znění.
Úspora za dodatek č. 2 činí
-240 009,43 Kč bez DPH. Celková
smluvní cena díla dle dodatku č. 2 činí 14 189 076,63 Kč bez DPH,
tj. 17 168 782,72 Kč včetně DPH.
u k l á d á:
02.01
Ing. Francovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy se společností
Sport-Technik Bohemia s.r.o. v předloženém znění v termínu do
15. 10. 2020

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:

Předkládáme k odsouhlasení vícepráce a méněpráce, které mají být provedeny v rámci realizace
stavby „Rekonstrukce stadionu ZŠ Frimla“.
Specifikace víceprací a méněprací je popsána ve změnovém rozpočtu.
Změny se týkají těchto stavebních prací:
●
Doplnění chodníku k dětskému hřišti a dodání umělého repasovaného fotbalového trávníku
v okolí chodníku k dětskému hřišti a v sektoru vrhu koulí. Tato změna se započítává do hodnoty
změny dle § 222 odst. 4. zákona o zadávání veřejných zakázek.
Celková hodnota víceprací dle § 222 odst. 4 ZVZ představuje částku 103 629,78 Kč bez DPH.
Celková hodnota méněprací dle § 222 odst. 4 ZVZ představuje částku -21 148,00 Kč bez DPH.
●
Dále je řešena chyba projektu - výkazu výměr, kde byly duplicitně uvedeny položky
ochranných sítí z polypropylenu oplocení jednotlivých hřišť. Ve stavebních objektech víceúčelové
hřiště a dětské hřiště je chybně uvedena měrná jednotka. Z tohoto důvodu byly všechny položky s
názvem ,,Ochranná síť z polypropylenu PP45/4mm (dodávka+montáž+pomocné lešení)´´ ve
všech stavebních objektech vypuštěny. Z rozpočtu se použije duplicitní položka s názvem
,,Záchytná síť v do 6 m nad niveletu pražce´´ u které se upravila výměra dodávaných sítí dle
skutečnosti. Tyto úpravy položek rozpočtu jsou brány jako nepodstatné změny závazků z hlediska
zákona. Jedná se o narovnání chybně uvedených položek v rozpočtu.
Celková hodnota opravy chyb rozpočtu představuje částku -322 491,21 Kč bez DPH. ( chyba PD,
duplicita v rozpočtu)
Celková změna ceny za dodatek č. 2 představuje částku -240 009,43 Kč bez DPH.
Hodnota ceny dodatku č. 2 vč. prací obsažených v SOD a v dodatku č. 1 představuje částku
14 189 076,63 Kč bez DPH, tj. 17 168 782,72 Kč vč. DPH.

Hodnota změny dle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek činí částku 124 777,78
Kč bez DPH, tj. 14,96% z hodnoty původní zakázky za dodatek č.1 a dodatek č.2.
Hodnota změny nepodstatné dle zákona o zadávání veřejných zakázek činí částku -322 491,21
Kč bez DPH.
Uzavření dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy:
Dodatek č. 2 smlouvy 005/D/R/20 „Rekonstrukce sportovního stadionu ZŠ R. Frimla“
Změnový rozpočet víceprací a méněprací

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORG 10020002
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 06.10.2020

viz parafa
Podpis vedoucího odboru

