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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 69/D/R/20 k investiční akci „Autobusová
zastávka Volanov“ se společností REPARE TRUTNOV s.r.o. v předloženém
znění. Termín dokončení díla je dodatkem č.1 stanoven nejpozději do
15.4.2021.
ukládá
02.01
Ing. Francovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy se společností
REPARE TRUTNOV s.r.o. v předloženém znění.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Při realizaci akce „Autobusová zastávka Volanov“ bylo nutné dne 10.12. 2020 zastavit práce. Důvodem
byly klimatické podmínky, které neumožňovaly a které do současné doby neumožňují dodržování technologického postupu pro zřízení konstrukční vrstvy z cementové stabilizace a pro následnou pokládku asfaltobetonových směsí. V souladu s ustanovením odstavce III. Doba plnění SOD 69/D/20 je možné termín
dokončení díla posunout o stejný počet dní, ve kterém nepříznivé klimatické podmínky trvaly. Vzhledem
ke skutečnosti, že vyhovující počasí lze předpokládat nejdříve v měsíci březnu, předkládáme
k odsouhlasení posun termínu dokončení díla na 15.04. 2021. Dle předloženého dodatku se zhotovitel
zavazuje provést dílo uvedené v článku II. Předmět smlouvy neprodleně, poté co mu to klimatické podmínky a zajištěná dodávka asfaltobetonových směsí dovolí, nejpozději však do 15.04. 2021.
Pro účely této smlouvy si strany dohodly, že pojem „neprodleně“ je třeba vykládat tak, že se jedná o lhůtu
obsahující stejný počet dní, které měl zhotovitel k provedení dosud nedokončených prací dle původně
sjednaného termínu ve smlouvě o dílo. V současné době je předmětná akce dokončena z 90%. Dodavatelská firma na své náklady chybějící konstrukční vrstvy tělesa autobusového zálivu nahradila asfaltobetonovým recyklátem a tím je zajištěna možnost využívání zastávky bez omezení.
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