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

8. 12. 2020

Datum projednání v RM

14.12. 2020

Datum projednání v ZM
Název materiálu

Odbor
rozvoje města

Zpracoval

Vlastimil Grof

Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 25/D/R/20 na akci „Obnova oken budovy
Školní 13 - 1. etapa“

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 o dílo č. 25/D/R/20 na akci „Obnova oken budovy
Školní 13 - 1. etapa“ se zhotovitelem EMV s.r.o., Praha, který řeší prodloužení
termínu dokončení do 30.12.2020 a snížení ceny díla uplatněním materiálové
změny u 5 sklepních oken.
u k l á d á:
02.01
Ing. Francovi zajistit uzavření Dodatku č. 1 smlouvy s firmou EMV s.r.o.
v předloženém znění

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Uvedený dodatek ke smlouvě má ošetřit komplikace, vzniklé během realizace díla, způsobené
pandemickou situací koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2; zvýšená nemocnost, karanténa) a jejími
důsledky (vlivy) na výrobu a dodávky stavebních materiálů a výrobků.
Vlivem pandemie koronaviru došlo k výpadkům ve výrobě oken a dodávkách skel. Realizační firma tak
nemá možnost plnit zakázku v řádném termínu, opožděné dodávky skel blokují montáž oken na budově.
Proto požádáno o prodloužení termínu alespoň do konce letošního roku. Výroba dřevěných špaletových
oken je zajištěna vlastní výrobní kapacitou, kompletace je závislá na externích dodavatelích izolačních
dvojskel pro vnější křídla.
Dále navržena změna materiálu u dodávky 5 sklepních oken v ul. Horská z původně schváleného hliníku na
borové dřevo s impregnací a vícenásobnou povrchovou úpravou, čímž dojde při započtení souvisejících
položek rozpočtu k finanční úspoře ve výši -26.680,73 Kč a celková cena díla se tak sníží na 7.689.489,27
Kč vč. 21% DPH. (Původní cena díla byla 7.716.170,- Kč vč. DPH 21%). Tato změna, z hlediska zákona o
veřejných zakázkách, představuje v absolutní hodnotě částku 120.350,19 Kč bez DPH, což je 1,9 % z
celkové smluvní ceny díla a nepřekračuje tak zákonný limit 15 %.
Důvodem k této změně je také výpadek ve výrobě vlivem pandemie koronaviru. Původně navržená okna by
nebylo z důvodu na straně subdodavatele možné osadit dříve, jak v 2. pol. ledna 2021.
Materiálová změna je odsouhlasena orgány památkové péče při ústním projednání 2.12.2020 a bude
následně ošetřena vydáním aktualizace závazného stanoviska.
Akce výměny oken počítá s dotací MK ČR ve výši 1.505.000,- Kč, za předpokladu dodržení podmínky
dokončení a vyúčtování celého díla do 31.12.2020, která je uvedena v Rozhodnutí MK ČR o přidělení
dotace z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. MK ČR
na této podmínce trvá i přes současnou pandemickou situaci.
Přílohy:
Dodatek č. 1 smlouvy 25/D/R/20 na akci „Obnova oken budovy Školní 13 - 1. etapa“
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORG 20008
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 3.12. 2020
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