Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
číslo 211/39/2021
ze dne 24.2.2021

k uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.4.2020
(„Rozšíření kanalizace Zdiby – kanalizační přípojky“ – ČÁST 2 veřejné
části přípojek v lokalitě Zdiby, Etapa 1)
Rada obce Zdiby

•

Bere na vědomí,
informace k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.4.2020,
který je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a který navrhuje upravit cenu díla dle
smlouvy o dílo uzavřené dne 1.4.2020 mezi zhotovitelem: MBM TRADE CZ s.r.o., se
sídlem: Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, Praha 9, PSČ: 190 16, IČO: 25507222 a
obcí Zdiby.

•

Souhlasí,
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.4.2020 se zhotovitelem: MBM
TRADE CZ s.r.o., se sídlem: Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, Praha 9, PSČ: 190
16, IČO: 25507222 a objednatelem: Obec Zdiby se sídlem Průběžná 11, 250 66,
Zdiby, IČO 00241032, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení vztahujícího se k úpravě
ceny.

•

Rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.4.2020 se zhotovitelem: MBM
TRADE CZ s.r.o., se sídlem: Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, Praha 9, PSČ: 190
16, IČO: 25507222 a objednatelem: Obec Zdiby se sídlem Průběžná 11, 250 66,
Zdiby, IČO 00241032, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení vztahujícího se k úpravě

ceny díla dle textu smlouvy, tedy úpravě celkové ceny díla na částku 2.074.900,27
Kč bez DPH.

•

Ukládá
starostce obce Zdiby podepsat dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.4.2020 dle
bodu II. a III. tohoto usnesení.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Ing. Kateřina Kolářová v. r.

2. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel: Ing. Kateřina Kolářová, 2. místostarostka
Provede:
starostka
Na vědomí:
Přílohy:
• Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 211/39/2021
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řeší úpravu rozsahu díla, která je popsána podrobně ve
Změnových listech a celkově představuje bilanci 408.424,23 bez DPH.
popis

Kč bez DPH

Cena díla dle SoD
Cena díla dle Dodatku č. 1
Méněpráce
Vícepráce
BILANCE ZA DODATEK 1

1.666.476,04
2.014.900,27
308.425,87
716.850,10
408.424,23

Méněpráce vycházejí z porovnání skutečně provedených výměr jednotlivých položek
smluvního rozpočtu a výměr smluvního rozpočtu. Vícepráce reagují na skutečnosti
zjištěné během realizace a jsou podrobněji popsány v dílčích položkových rozpočtech.
Během provádění byly potvrzeny technickým dozorem.

ZL 2
ZL 3
ZL 4

NÁZEV

ODŮVODNĚNÍ

Vykopávky v
blízkosti
podzemního vedení
Geotextilie v
komunikaci
Dodatečně
zřizované odbočky
Štěrky
Rozpočet

příplatky za výkop v blízkosti kabelů a
křížení inženýrských sítí

ČÁSTKA Kč bez DPH

doplnění geotextilie ve skladbě
komunikace
navrtávky – nevhodná poloha nebo
kolize s jinou sítí
doplněná položka skladby
doplněné délky potrubí

ZL 5
ZL
VCPR
ZL 6 Tvarovky na
propojení kanalizačního šoupěte na
tlakovou kanalizaci potrubí

Příloha: Soupis neprovedených prací a dodávek, Změnové listy ZL 2-5, ZL VCPR, ZL 6

268.396,72
82.026,00
30.620,00
176.740,37
112.595,01
46.472,00

a)

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE 1.4.2020

„Rozšíření kanalizace Zdiby – kanalizační přípojky“
ČÁST 2: Veřejné části přípojek v lokalitě Zdiby, Etapa 1

Obec Zdiby
a
MBM TRADE CZ, s.r.o.
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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Obec Zdiby
Se sídlem: Průběžná 11, 250 66, Zdiby
IČ: 00241032
DIČ: CZ00241032
bankovní spojení č.ú.: 2623201/0100
zastoupená ve věcech smluvních: JUDr. Evou Slavíkovou, starostkou obce
Oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Kateřina Kolářová, 2. místostarostka obce
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a
MBM TRADE CZ, s.r.o.
se sídlem: Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, Praha 9, PSČ: 190 16
IČO: 25507222
DIČ: CZ25507222
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 155833
bankovní spojení: č.ú.: 1525566319/0800 vedený u Česká spořitelna a.s.
zastoupena ve věcech smluvních: p. František Filec, prokurista
zastoupena ve věcech technických: Ing. Vítězslav Pruša
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

KONSTATUJE SE, ŽE:
A Zhotovitel uzavřel s objednatelem dne 1.4.2020 Smlouvu o dílo, nazvané „Rozšíření kanalizace Zdiby –
kanalizační přípojky“ ČÁST 2: Veřejné části přípojek v lokalitě Zdiby, Etapa 1, jejímž předmětem je
realizace veřejných částí kanalizačních přípojek na gravitačních stokách tlakových TS-TP1-TP2-TP3
v lokalitě Brnky, Etapa 1 dle projektové dokumentace s názvem „Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby“
zpracované Ing. Miloš Charvát – IMC, Pod Hradbami 3, PSČ 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 68063822,
(dále jen „Smlouva“).
B. Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“) v následujícím znění:
1
1.1

Předmět Dodatku č. 1
Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy (specifikace díla) dle článku 2.2. Smlouvy, a
to tak, že článek 2.2. se doplňuje o nový odstavec 2.2.1., který zní:
„Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy (specifikace díla), která je podrobněji
popsána ve změnových listech č. ZL 2-5, ZL VCPR, ZL 6, a dále v Soupisu neprovedených prací
a dodávek dle SOD, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1 ke Smlouvě“.

2z3

1.2

2

Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny za dílo, a to tak, že článek 5.1. Smlouvy se mění a nově zní
takto:
„Cena díla ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě činí 2.074.900,27 bez DPH (slovy dva miliony
čtrnáct tisíc devět set korun českých a dvacet sedm haléřů). K této ceně bude připočteno DPH
dle platných právních předpisů.“
Závěrečná ujednání

2.1

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.

2.2

Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu
originálu.

2.3

Tento Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy neuvedené v tomto
Dodatku se nemění.

2.4

Tento Dodatek č 1 byl schválen dne 24.2.2021 rozhodnutím Rady obce Zdiby, usnesením č.
211/39/2021.

2.5

Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:



2.6

Změnové listy ZL 2-5, ZL VCPR, ZL 6
Soupis neprovedených prací a dodávek

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a
svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V …………………dne ……………..

V ………………….dne …………………

……………………………………. …

…………………………………………….

Obec Zdiby
JUDr. Eva Slavíková, starostka obce

MBM TRADE CZ, s.r.o.
František Filec, prokurista
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