
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 
 DNE: 19. 10. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 876/2020/SRI 

 

NÁZEV: 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k akci 
Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II I. ETAPA, 1. část 

 

ANOTACE: 
 
Dodatek č. 1 částečně mění Smlouvu o dílo, již město uzavřelo s dodavateli předmětné 
stavby dne 13. 12. 2019, a to v rozsahu změn schválených RM č. 52. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k akci Technická 
infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II I. ETAPA, 1. Část, uzavřený mezi městem a 
společnostmi PKS stavby a.s. a AQUASYS spol. s r.o., v předloženém znění. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Krizové řízení: Městské lesy a rybníky: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
SRI 

Předkládá: 
Mgr. Adam Joura 

 



 

Název materiálu: 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 
 
 
Popis 
Dne 13. 12. 2019 uzavřelo město Smlouvu o dílo s dodavateli stavebních prací na akci „Technická 
infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II I. ETAPA, 1. část“. V průběhu stavby došlo 
k dohodě mezi městem a firmami sídlícími v blízkosti stavby o doplnění sjezdů z budované 
komunikace. Současně se v části stavby objevilo problematické složení podloží, které geologické 
sondy provedené před započetím stavebních prací neodhalily. Tyto faktory vyvolaly potřebu 
provedení prací nad rámec původní smlouvy o dílo. Tyto práce specifikují změnové listy, které byly 
schváleny radou města č. 52 a odráží se v předloženém Dodatku č. 1. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
Dodatkem č. 1 se navyšuje původní cena díla 93 945 354,02 Kč vč DPH o 6 006 287,31 Kč vč. 
DPH. Finanční náklad úvěru, jímž se financuje stavba, se zvyšuje o 579 885,79 Kč na celkových 
9 633 885,79 Kč. 
 
 
Geneze případu 

• 26. 8. 2019 v RM č. 20 schválen model financování 
• 5. 9. 2019 v ZM č. 7 schválen model financování 
• 9. 12. 2019 v RM č. 28 schváleny výsledky VŘ 
• 13. 12. 2019 podepsána Smlouva o dílo 
• 21. 9. 2020 v RM č. 52 schváleny změnové listy 

 
Návrh řešení 

• Schválení Dodatku č. 1 

 
Návrh usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k akci Technická 
infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II I. ETAPA, 1. část. 

 
Doporučení předkladatele 
Schválit Dodatek č. 1 
 
 
Stanoviska  
Projednáno s OF 
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