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.
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Příspěvek do 4. schůze Rady města Kuřimi konané dne 16.02.2022
Realizace akce „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ - návrh
dodatku č. 1
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:
Veřejná zakázka:

„Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“
VZ-OI-2021-004
sektorová na stavební práce

Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh dodatku č. 1, Smlouvy o dílo č. 2021/D/0083,
uzavřené se společností Inženýrské stavby Brno, spol. s. r. o., se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00
Brno, IČO 41601645, spočívající ve:
vícepracích
 V rámci realizace objektu SO 01 Kanalizace bylo při výkopových pracích nalezeno staré ocelové
plynovodní potrubí DN300, které kolidovalo s trasou kanalizace a bránilo ve výkopových pracích, a
v místě průjezdu pod domem vcházelo do ocelové chráničky. Potrubí bude potřeba ručně odstranit.
 Dále při výkopu koncové jámy protlaku byla objevena železobetonová deska v místě průjezdu pod
domem, která brání odkopu zeminy až na stávající potrubí, proto ji je nutno vybourat a odhalit
stávající potrubí.
 Po odhalení potrubí v koncové šachtě bylo zjištěno, že trasa stávajícího potrubí neodpovídá
průběhu trasy v PD a koliduje s návrhovou trasou kanalizace. To má za následek, že navrhovaná
metoda protlaku kameninové roury kanalizace není možná z důvodu kolize vrtné hlavy a
stávajícího betonového potrubí, což by zapříčinilo zaseknutí vrtné hlavy a nemožnost dále
pokračovat. Proto byla navržena metoda zatažení chráničky DN800 s ručním výkopem zeminy a
následným položením kameninového potrubí kanalizace DN300. Vzniklý prostor mezi chráničkou
DN800 a kameninovým potrubím DN300 bude zalit cementopopílkovou suspenzí.
méněpracích
 Již zmiňovaná změna technologie - protlak kameninovou troubou v průjezdu.
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Bourání betonové desky
Demontáž stávajícího plynovodního potrubí
Protlak - zatažení chráničky
Protlak - kameninovou troubou
Celkem

7.770,18 Kč bez DPH
10.562,41 Kč bez DPH
527.220,45 Kč bez DPH
- 422.752,98 Kč bez DPH
122.800,06 Kč bez DPH

Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo v roce 2021 zahájení realizace investiční akce. Dne 18.08.2021
schválila Rada města Kuřimi uzavření Smlouvy o dílo se společností Inženýrské stavby Brno, spol., s.
r. o. ve výši 5.255.192 Kč bez DPH. Stavební práce byly zahájeny dne 13.09.2021. Předpokládané
dokončení prací je stanoveno dle Smlouvy o dílo do 180 kalendářních dní od předání staveniště.
Náklady za realizaci výše uvedené akce budou čerpány z ORG 1358000000 "Ul. Bezručova rekonstrukce kanalizace".

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0083 na sektorovou zakázku s názvem akce
„Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ se společností Inženýrské stavby Brno, spol.,
s. r. o., se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČO 41601645, kterým se navyšuje smluvní
cena o 122.800,06 Kč bez DPH, a to na 5.377.992,06 Kč bez DPH. Změny spočívají ve změně
technologie protlaku, demontáži části stávajícího plynovodního potrubí a bourání betonové desky.
Termín plnění: 30.06.2022
Zodpovídá: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení
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SML/0444/21
dod. č.1 SML/0444/21-1

D O D A T E K č. 1 S M L O U V Y O D Í L O
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
Číslo dodatku objednatele:
Číslo dodatku zhotovitele:

Objednatel:
Zastoupený ve věcech
smluvních:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

2021/D/0083/1
2840/2021

I. Smluvní strany
město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
00281964
CZ00281964
Komerční banka, a.s.
22824641/0100
Ve věcech technických za město Kuřim je oprávněna jednat:
Ing. Pavla Kubová, referentka odboru investičního
e-mail: kubova@kurim.cz; tel: +420 777 072 934
Technický zástupce města Kuřimi na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky,
603 00 Brno
Oprávnění zaměstnanci:
vedoucí oddělení realizace staveb, xxxxx
e-mail: xxxxx, tel. xxxxx
technický dozor stavebníka, xxxxx
e-mail: xxxxx; tel: xxxxx
e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz
(„objednatel“)

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100

Zastoupený:

xxxxx, ředitel a jednatel
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, C 2209
41601645
xxxxx
xxxxx
xxxxx
oprávnění zaměstnanci:
xxxxx, obchodní ředitel
tel. xxxxx, e-mail: xxxxx
xxxxx, vedoucí střediska
tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

(„zhotovitel“)
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II. Předmět dodatku
1) Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení
díla, tj. stavby „Kuřim, Bezručova čtvrť – rekonstrukce kanalizace“.
Předmětem dodatku je změna rozsahu díla z důvodů níže uvedených:
a) V rámci realizace objektu SO 01 Kanalizace bylo při výkopových pracích nalezeno staré
ocelové plynovodní potrubí DN300, toto kolidovalo s trasou kanalizace a bránilo ve
výkopových pracích, a v místě průjezdu pod domem vcházelo do ocelové chráničky.
Potrubí bude ručně odstraněno.
b) Dále při výkopu koncové jámy protlaku byla objevena železobetonová deska v místě
průjezdu pod domem, která brání odkopu zeminy až na stávající potrubí, proto ji je nutno
vybourat a odhalit stávající potrubí.
c) Po odhalení potrubí v koncové šachtě bylo zjištěno, že trasa stávajícího potrubí neodpovídá
průběhu trasy v PD a koliduje s návrhovou trasou kanalizace. To má za následek, že
navrhovaná metoda protlaku kameninové roury kanalizace není možná z důvodu kolize
vrtné hlavy a stávajícího betonového potrubí, což by zapříčinilo zaseknutí vrtné hlavy a
nemožnost dále pokračovat. Proto byla navržena a odsouhlasena metoda zatažení
chráničky DN800 s ručním výkopem zeminy a následným položením kameninového
potrubí kanalizace DN300. Vzniklý prostor mezi chráničkou DN800 a kameninovým
potrubím DN300 bude zalit cementopopílkovou suspenzí.
III. Změna ustanovení smlouvy o dílo
1) Článek IV odst. 1 ve znění:
„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:
5.255.192,- Kč

Cena celkem bez DPH

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů)“
se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:
5.255.192,00 Kč
545.553,04 Kč
- 422.752,98 Kč
5.377.992,06 Kč

Cena bez DPH
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH
Celková cena bez DPH

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů)“
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III.Závěrečná ustanovení
1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle,
což stvrzují svými podpisy.
2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem
obchodního tajemství.
3) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.
5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv město
Kuřim.
6) Dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno
vyhotovení i objednatel obdrží tři vyhotovení.
7) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto
dodatkem.
Doložka:

Tento dodatek byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi
č. usn. …….ze dne ………
Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 - rekapitulace ze dne 25. 1. 2022
V Kuřimi, dne
Za objednatele:

V Brně, dne
Za zhotovitele:

……………………………………..

……………………………………..

Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města Kuřimi

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
xxxxx
jednatel
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