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 26. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.10.2021
II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy dodatek č. 2
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Renata Havlová - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Název (předmět) zakázky:
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

„II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky
a zpevněné plochy“
VZ-OI-2021-003
odbor investiční (dále „OI“)

V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě 2021/D/0077 se společností
M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868. V průběhu stavby realizované na
základě smlouvy vyvstaly potřeby víceprací, které nebyly obsaženy v původní nabídce.
Změna související s tímto dodatkem spočívá v těchto bodech:
 výkaz výměr uvažoval s odvezením rozebraných dlažeb na skládku investora, v položkách
rozebírání dlažeb však bylo obsaženo pouze strojní rozebírání. Nově je nutné doplnění položek
nutných pro ruční rozebrání, očištění a paletování vybrané dlažby;
 změna formátu dlažby;
 po odstranění dlažeb bylo zjištěno, že konstrukční vrstvy pod chodníky jsou nedostačující nebo
úplně chybí, proto je třeba zesílení konstrukčních vrstev.
Celková hodnota zakázky:
Původní cena dle SoD bez DPH
Cena Dodatku č. 1 bez DPH
Cena Dodatku č. 2 bez DPH
Cena celkem bez DPH
DPH 21 % celkem
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7.876.922,65 Kč
0,00 Kč
1.815.356,22 Kč
9.692.278,87 Kč
2.035.378,56 Kč

1

Cena celkem včetně DPH

11.727.657,03 Kč

Koordinace probíhajících prací na trase veřejného osvětlení (realizuje společnost Centrum
technických služeb, s. r. o.), sdělovacích kabelů (realizuje společnost Telekomunikační montáže, s. r.
o.) a výměně armatur na vodovodním řádu (realizuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.)
v místě stavby je poměrně složitá.
Projekt počítal se zachováním podloží, protože v místech, která byla odkryta v horní části stavby, byla
stávající skladba chodníku dostatečná. Po zahájení stavby a odstranění stávající dlažby jsme zjistili,
že od nám. 1.května, až po železniční podjezd je nutné podloží kompletně vyměnit. Z výše uvedených
důvodů žádá zhotovitel o posun ukončení termínu realizace na konec listopadu 2021 pro první etapu
(po křižovatku s ulicí Havlíčkova) a po zimní přestávce (prosinec 2021 až únor 2022) by proběhla
realizace druhé etapy (březen 2022 až květen 2022).
Akce bude hrazena z ORG 1430 000 000 „Ul. Legionářská - rekonstrukce uličního prostoru“.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2021/D/0077 na veřejnou zakázku „II/386 Kuřim, ulice
Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“ se společností M-SILNICE, a. s.,
Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, který spočívá v navýšení ceny o 2.196.581,03
Kč vč. DPH.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice
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