Město Zásmuky

Zasedání ZM Zásmuky dne 11.7. 2022
Bod č.

2

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Chodník + parkovací plocha před ZS Zásmuky

Předkládá: RM
Zpracoval: I. Kabátová
Dne : 4.7. 2022
Vážení zastupitelé,
rada města projednala a předkládá zastupitelstvu města návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci
„Chodník + parkovací plocha před ZS Zásmuky“. Tato smlouva byla schválena Usnesením
zastupitelstva města dne 25.4. 2022. Realizace stavby byla zahájena v polovině května 2022 a cena
byla schválena ve výši 2,380.962 Kč bez DPH, termín dokončení byl nejpozději dne 22.7.2022.
V průběhu realizace stavby vznikla potřeba současně s rekonstrukcí hlavního chodníku provést i
předláždění krátkého úseku stávajícího chodníku vedoucího do Školní ulice a následně i chodníku
vedoucího kolem zdravotního střediska - pod okny ordinace zubního lékaře tak, aby vše bylo řešeno
současně a aby chodník vyhovoval schůdností potřebám občanů. Dále v prostorech před zdravotním
střediskem bylo dodatečně navrženo rozšířit parkovací stání pro lékaře, lékařskou službu,
pečovatelskou službu a pro knihovnu. Tato parkovací místa vzniknou zrušením stávající travnaté
plochy před ordinací dětského lékaře a před pečovatelskou službou. Vznikne zde 5 nových
parkovacích míst a 1 parkovací místo pro invalidy. Dále vznikla potřeba prodloužit osazení palisádami
v části vyvýšeného školního hřiště o dalších 5 m tak, aby bylo možné bezpečně osadit celou tuto část
vedoucí kolem hřiště až ke komunikaci do ulice Školní půdopokryvnými rostlinami a tím zlepšit vzhled
podél chodníku. Vzhledem ke zjištění nevyhovujícího stavu odvádění dešťové vody ze střechy budovy
zdravotního střediska je navrženo nové odvodnění části okapových svodů budovy do dešťové
kanalizace.
Uvedené práce budou v celkovém součtu znamenat zvýšení ceny díla o 393.908,68 Kč bez DPH.
V souvislosti s rozšířením zakázky je navrženo i posunutí termínu dokončení díla na 5.8.2022.
Smlouva o dílo v ostatních částech zůstává beze změny.
Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je sjednáván mezi městem Zásmuky, Komenského nám. 133,
281 44 Zásmuky, IČ 00235954 zastoupené starostkou paní PhDr. Martou Vaňkovou, MBA, a
společností SCOTNEY s.r.o., Na Magistrále 706, 280 02 Zásmuky, IČ: 07751290, zastoupené
jednatelem panem Michalem Vašinou
Návrh Usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Chodník +
parkovací plocha před ZS Zásmuky“ mezi městem Zásmuky, Komenského nám. 133, 281 44
Zásmuky, IČ 00235954 zastoupené starostkou paní PhDr. Martou Vaňkovou, MBA, a
společností SCOTNEY s.r.o., Na Magistrále 706, 280 02 Kolín, IČ 07751290, zastoupené
jednatelem panem Michalem Vašinou. Předmětem dodatku je změna rozsahu prováděných
prací s navýšením celkové ceny díla na 2.774.870,68 Kč bez DPH a změna termínu dokončení
díla nejpozději 5.8. 2022. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo podepisuje starostka města.

