RM_21_R06
MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

Odbor
rozvoje města

Zpracoval

Ing. Petra Holubová

Datum projednání v RM

23. 11. 2020

Datum projednání v ZM

Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 003/D/R/20 na stavbu „Rekonstrukce komunikace Nad Jezem“

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Rada města Trutnova
schvaluje:
01.01
Uzavření dodatku č. 1 smlouvy 003/D/R/20 k investiční akci „Rekonstrukce
komunikace Nad Jezem“ se společností REPARE TRUTNOV s.r.o.
v předloženém znění. Celková cena díla dle dodatku č. 1 činí 13 139 535,57
Kč bez DPH (úspora oproti původní ceně je -810 198,76 Kč bez DPH).
u k l á d á:
02.01
Ing. Francovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy se společností
REPARE Trtnov s.r.o. v předloženém znění v termínu do 8. 12. 2020.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Předkládáme k odsouhlasení vícepráce a méněpráce, které mají být provedeny v rámci realizace stavby
„Rekonstrukce komunikace Nad Jezem“.
Specifikace víceprací a méněprací je popsána ve změnovém listu a změnových rozpočtech vč. aktualizace
rozpočtu po stavebních objektech a jejich celkové rekapitulaci v přehledné tabulce.
Změny se týkají těchto stavebních prací: Úspory - na stavbě nebylo použito pro celkovou uzavírku osvětlení
plánované v dopravním značení, úspora vznikla také na přeložkách a ochraně zařízení TELCO a CETIN,
kde se realizovaly pouze chráničky a reklamní panel přesunul majitel, při stavbě nedošlo k narušení
oplocení p.p.č. 1335/1 a nerealizovala se jeho úprava, proběhla úprava založení zárubní zdi a výměna
žulové přídlažby za asfalty. Ve vícepracích je počítáno s rozšířením gabionové stěny, založením mostního
křídla na úrovni dna řeky Úpy po dohodě s projektantem a výměnou stožáru VO po dohodě s ČEZ
Teplárenská.
Celková hodnota víceprací představuje částku 286 320,10 Kč bez DPH.
Celková hodnota méněprací představuje částku -1 096 518,86 Kč bez DPH.
Hodnota změny dle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek činí částku 1 382 838,96 Kč bez
DPH, tj. 9,91 % z hodnoty původní zakázky (viz. změnový list č. 1).
Uzavření dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.
Přílohy:
Dodatek č. 1 smlouvy 003/D/R/20 „Rekonstrukce komunikace“
Rozpočty víceprací a méněprací pro SO 101, SO 181, SO 201, SO 211, SO 212, SO 411, SO 431, SO
451, SO 452, SO 701, SO 702, SO 801 vč. přehledné aktualizace rozpočtu po objektech
Rekapitulace nákladů v přehledné tabulce
Změnový list č.1
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORG 10020003
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 19.11.2020
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Podpis vedoucího odboru

