RM_04_R3
MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV
Datum projednání v RM

15.2.2016
22.2.2016

Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Zpracoval

Ing. Petra Holubová

Předkládá

Ing. Hana Horynová

odbor
Rozvoje města

Loděnice - Vícepráce a méněpráce – Dodatek č.1 smlouvy

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
schvaluje
k akci „Výstavba loděnice na p.p.č. 1375/1 v k.ú. Poříčí u Trutnova“
01.01
předložené změny uvedené a popsané v rozpočtu a změnových listech ZL č.1-3
ve výši celkem 240 237,70 Kč bez DPH (290 687,62 Kč vč. DPH)
• ZL č.1 - Vícepráce navržené zhotovitelem za účelem maximalizace
životnosti stavby, doporučované též naším technickým dozorem celková cena 158 963,5 Kč bez DPH (192 345,84 Kč vč. DPH)
• ZL č.2 - Vícepráce požadované vodáckým oddílem – celková cena
99 887,84 Kč bez DPH (120 864,29 Kč vč. DPH).
• ZL č.3 – Méněpráce na objektu Loděnice - Celková cena -18 613,64
Kč bez DPH (-22 522,50 Kč vč. DPH)
01.02
uzavření předloženého
„Dodatku č.1 Smlouvy o dílo“ č.
633/15/R
z 22.10.2015 se společností Stavebně Dopravní Trutnov s.r.o., reflektujícího
přenesenou daňovou povinnost a předložené změnové rozpočty víceprací a
méněprací
ukládá
02.01
Ing. Francovi zajistit uzavření dodatku č.1 smlouvy se Stavebně Dopravní
Trutnov s.r.o. do 7. 3. 2016.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Viz. příloha.

Přílohy:
Důvodová zpráva
Rozpočet na změny č. 1 až 3
Změnový list č. 1, 2, 3
Vyjádření dodavatele dřevěné konstrukce společnosti KASPER CZ
„Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 633/15/R“
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem - ORJ 15060
Kontrola materiálu právníkem
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Podpis vedoucího odboru

Příloha materiálu:
Loděnice - Vícepráce a méněpráce – Dodatek č.1 smlouvy

Důvodová zpráva:
Při zahájení akce „Výstavba loděnice na p.p.č. 1375/1 v k.ú. Poříčí u Trutnova“ bylo zhotovitelem zjištěno, že
postup dle projektové dokumentace nezajistí optimální vlastnosti stavby s ohledem na její maximální životnost.
Proto zhotovitel iniciativně upozornil na možné problémy v budoucnosti, i když pětiletou záruku by dokázal
naplnit. Podrobnosti jsou uvedeny ve změnovém listu ZL č.1 a v komentáři společnosti KASPER CZ –
dodavatele dřevěné konstrukce.
Kromě toho se dodatečně při vytyčení stavby zjistilo, že stavba by okrajově kolidovala se stavbou bývalé
hasičské zbrojnice. Dále se zjistilo, že projektem navržený typ oken se již nevyrábí a že existuje rozpor mezi
výkresovou částí projektu a soupisem prací. Potíže s tímto spojené tento materiál zatím neřeší. Předběžně se
hovoří o částce cca 94 000 Kč. Uvedené skutečnosti řeší „Dohoda o narovnání“, viz. materiál PV_04_R4.
Dále vznesl nové požadavky vodácký oddíl, tyto jsou uvedeny ve změnovém listu č.2 a přiloženém rozpočtu.
Požadavky spočívají ve změně materiálu podlah, materiálu vrat do skladu lodí, doplnění mříží v 1. NP a přidání
odvětrání půdy využívající vítr (bez dalších nákladů za provoz).
Třetí změnový list vč. příslušné části rozpočtu se týká méněprací a hledaných úspor na akci. Jedná se o odpočty
části omítek ve skladu lodí.
Celková cena smluvní částky se zvýší o 240 237,70 Kč bez DPH (290 687,62 Kč vč. DPH), tj. 8,43%
z celkové smluvní ceny díla. Pouze vícepráce činí 9,08 % z celkové smluvní ceny díla.
Důsledně vzato by práce nad rámec původní smlouvy, které nejsou nezbytné k dokončení díla měly být řešeny
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách novým zadávacím řízením. Přímé zadání je v tomto případě
částečně ospravedlnitelné tím, že stavba by nebyla dokončena v požadovaném termínu, na který jsou navázány
vodácké závody a dále tím, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, při jejímž zadávaní se podle
zákona postupovat nemusí.
Na tyto změnové listy č. 1-3 je připraven dodatek ke smlouvě č. 1. v příloze materiálu. V dodatku smlouvy je
kromě předloženého změnového rozpočtu zapracována také přenesená daňová povinnost, která je vyžadována
finančním odborem pro fakturaci.

