Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 1. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.01.2021
Realizace akce „Kuřim, obnova komunikace v ulici Zahradní“ - dodatek ke
smlouvě o dílo
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - návrh dodatku

Materiál předkládá:

Ing. Jan Vlček, MSc. - místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Název akce:
Evidenční číslo zakázky:

„Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“
VZ-OI-2019-009

Veřejná zakázka:
řízení

na stavební práce zadaná formou zjednodušeného podlimitního

Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0083
na veřejnou zakázku s názvem akce „Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“ uzavřené se
společností PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 43005560, ve
kterém se uplatní sleva z ceny díla ve výši 181.500 Kč, vyplývající z ústní dohody mezi zástupci
zhotovitele a objednatele. Dále se prodlouží záruka na celé dílo o dvanáct měsíců na sedmdesát dva
měsíců a po dohodě se zástupcem investora bude ze záruky vyjmuta zpevněná plocha (nebyla
předmětem projektové dokumentace) vybudovaná na žádost objednatele z plastových zatravňovacích
tvárnic před zahradou hasičské zbrojnice, a to bez podkladních vrstev, které nebylo možné realizovat
z důvodu nízko uloženého plynové potrubí a kabelové vedení bez vyjádření dotčených orgánů.
Dne 23.10.2020 vyzval zhotovitel objednatele k převzetí výše uvedeného dokončeného díla. Po
prohlídce díla na místě objednatel došel k závěru, že si takto provedené dílo, respektive Stavební
objekt SO 101- místní komunikace, neobjednal. Místní komunikace sice nevykazovala vady, které by
bránily bezpečnému užívání, ale poslední asfaltová vrstva této komunikace vykazovala po pokládce
nerovnosti, proto byla na náklady zhotovitele na více místech lokálně zbroušena. Dále byla
komunikace již před převzetím díla lokálně opravena v místě poklopů kanalizačních šachet a
vodovodních armatur (byly zabudovány zešikma či nebyly v niveletě komunikace a rozdíl výšek byl
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mimo stanovenou normu).
Předávací řízení bylo zahájeno dne 13.11.2020. Zhotovitel objednateli nabídl písemně dne 04.12.2020
slevu z ceny díla a následně po telefonickém projednání slevu zvýšil na 181.500 Kč z důvodu, aby při
předání předešel sporu ohledně oprav SO 101 komunikace. Protokol o ukončení předávacího řízení
byl oboustranně podepsán dne 15.12.2020.
Původní cena za dílo:
Cena za dílo celkem bez DPH
dle Dodatku č. 1:
Cena za dílo celkem bez DPH
dle Dodatku č. 2:
Cena za dílo celkem bez DPH
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 3:
Cena za dílo celkem bez DPH
Výše DPH (21%)
Cena za dílo celkem včetně DPH

7.074.385,44 Kč
8.189.956,20 Kč
9.136.059,29 Kč
8.986.059,29 Kč
1.887.072,45 Kč
10.873.131,74 Kč

Realizace akce s názvem Kuřim, obnova komunikace ulice Zahradní“ je hrazena z ORG 1356000000
„Zahradní ulice - rekonstrukce uličního prostoru“.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0083 na veřejnou zakázku s názvem akce
„Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“ se společností PORR, a. s., se sídlem Dubečská
3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 43005560, kterým se uplatní sleva z ceny díla ve výši
181.500 Kč, prodlouží se záruka na celé dílo na sedmdesát dva měsíců a bude vyjmuta ze
záruky zpevněná plocha vybudovaná z plastových zatravňovacích tvárnic bez podkladních vrstev
před zahradou hasičské zbrojnice.
Termín plnění: 31.01.2021
Zodpovídá: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení
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MUKUP00……
D O D A T E K č. 3 S M L O U V Y O D Í L O
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)
Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2019/D/0083
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 9 – 1193A19

I. Smluvní strany
Objednatel:

Město Kuřim

Sídlo:

Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim

IČ:

00281964

DIČ:

CZ00281964

Statutární zástupce /osoba oprávněná
za objednatele jednat:
Zástupci
objednatele
ve
věcech
technických,
Telefon/mobil, Email:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Stanislav Bartoš, 606 705 879, bartos@kurim.cz
Pavla Kubová, 777 072 934, kubova@kurim.cz
(každý samostatně)

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:
dále jen „objednatel“ – na straně jedné

22824641/0100

a
Zhotovitel:

PORR a.s.

Zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

Sídlo:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ:

43005560

DIČ:

xxxxx

Úsek:

PORR a. s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast
Morava
xxxxx, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci

Statutární zástupce/osoba oprávněná
za zhotovitele jednat:

a
xxxxx, vedoucí provozu Brno úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na
základě plné moci
(společně)

Bankovní spojení:

xxxxx

Číslo účtu:

xxxxx

Zástupci zhotovitele ve věcech technických,
Telefon/mobil, Email:

xxxxx, vedoucí provozu Brno,
xxxxx
xxxxx, stavbyvedoucí,
xxxxx
(každý samostatně)

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

0159/ÚIS/19
II. Předmět dodatku smlouvy o dílo
II.1 Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla,
tj. stavby „Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
II.2 Předmětem dodatku č. 3 Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“) je sleva z ceny díla ve výši 150.000 Kč
bez DPH, vyplývající z ústní dohody mezi zástupci zhotovitele a objednatele. Jedná se o prodloužení
záruky na celé dílo o dvanáct měsíců, tedy z šedesáti měsíců na sedmdesát dva měsíců a o vyjmutí
zpevněné plochy vybudované z plastových zatravňovacích tvárnic bez podkladních vrstev před zahradou
hasičské zbrojnice ze záruky.

Zhotovitel objednateli nabídl výše uvedenou slevu z ceny díla z důvodu, aby při předání díla
předešel sporu ohledně oprav u SO 101 komunikace (živičný povrch), a to konktrétně
znovuosazením poklopů kanalizačních šachet, vodovodních armatur v tělese místní komunikace
a lokálních úprav zbroušením asfaltové obrusné vrstvy.
II.3 U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo
III.1. Cena díla
Článek 4. Cena díla odst. 4.1 se mění a nově zní:
Stanovená cena díla uvedená v oboustranně podepsaném dodatku č. 2, schválená Radou města Kuřimi č.
usn. 469/2020 ze dne 9.12.2020, ve výši 9.136.059,29 Kč bez DPH, tj. 11.054.631,74 Kč vč. DPH se po
dohodě mezi zástupci zhotovitele a objednatele snižuje o 150.000 Kč bez DPH, tj. o 181.500 Kč vč
DPH.
Původní cena za dílo:
Cena za dílo celkem bez DPH
Výše DPH (21%)
Cena za dílo celkem včetně DPH

7.074.385,44 Kč
1.485.620,95 Kč
8.560.006,39 Kč

dle Dodatku č. 1:
Cena za dílo celkem bez DPH
Výše DPH (21%)
Cena za dílo celkem včetně DPH

8.189.956,20 Kč
1.719.890,80 Kč
9.909.847,00 Kč

dle Dodatku č. 2:
Cena za dílo celkem bez DPH
Výše DPH (21%)
Cena za dílo celkem včetně DPH

9.136.059,29 Kč
1.918.572,45 Kč
11.054.631,74 Kč

Nová cena za dílo dle Dodatku č. 3:
Cena za dílo celkem bez DPH
Výše DPH (21%)
Cena za dílo celkem včetně DPH

8.986.059,29 Kč
1.887.072,45 Kč
10.873.131,74 Kč

III.2. Záruční podmínky
Článek 9. Záruční podmínky odst. 9.1 se mění a nově zní:
9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 72 měsíců, která začíná plynout ode dne
protokolárního předání a převzetí díla.

Článek 9. Záruční podmínky se rozšiřuje o odst. 9.7:
9.7. Část díla, zpevněná plocha z plastových zatravňovacích tvárnic před zahradou hasičské zbrojnice se
z důvodu absence podkladních vrstev vyjímá ze záruční podmínky uvedené v čl. 9.1. Na tuto zpevněnou
plochu objednatel u zhotovitele záruku neuplatní.

IV. Závěrečná ustanovení
7.1.
Všechna další ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 a č. 2, která nebyla tímto Dodatkem
dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
7.2.
Tento Dodatek je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany
opatří Dodatek elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
7.3.
Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
7.4.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku bude, v
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“),
uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku a metadata
dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho
uzavření.
7.5.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku
nastává, dle zákona o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.
7.6.
Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. ….. ze dne
.......................................................

V Kuřimi dne………………

V Brně dne ……………….

Za objednatele

Za zhotovitele

……………………………..
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města Kuřimi

………………….
xxxxx
ředitel úseku
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………………….
xxxxx
vedoucí provozu Brno

