STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Usnesení
mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 12.11.2014
Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

6

Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 12.11.2014

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

schválila
ověřovatele zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 12.11.2014, a to pana Ing. Dalibora Závackého a
pana Radka Orszulika.

7

Schválení programu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 12.11.2014

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

schválila
program mimořádné schůze RM Karviné konané dne 12.11.2014.

8

Úprava vztahu rozpočtu Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace, k rozpočtu
zřizovatele

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a ustanovení § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějích předpisů,

rozhodla
upravit vztah rozpočtu Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace, IČ: 70997136, se sídlem Sokolovská
1761/36, 73506 Karviná-Nové Město, a to snížením příspěvku na provoz o částku Kč 3.475.000,-- (slovy:
Třimilionyčtyřistasedmdesátpěttisíc korun českých).

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodla
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provést rozpočtové opatření v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

9

Úprava vztahu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Dělnická, Karviná, příspěvková
organizace, k rozpočtu zřizovatele

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a ustanovení § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějích předpisů,

rozhodla
upravit vztah rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Dělnická, Karviná, příspěvková organizace, IČ: 62331418,
se sídlem Sokolovská 1758/1, 73506 Karviná-Nové Město, a to snížením příspěvku na provoz o částku Kč
2.300.000,-- (slovy: Dvamilionytřistatisíc korun českých).

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodla
provést rozpočtové opatření v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

10

Posílení příspěvku na provoz a odvod zdrojů investičního fondu Centrum ICT Karviná,
příspěvková organizace, IČ 71295119

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
navýšit příspěvek na provoz pro Centrum ICT Karviná, příspěvková organizace, IČ 71295119 se sídlem 733 01
Karviná-Fryštát, Fryštátská 72/1 ve výši Kč 1.816.618,-- ( slovy: Jedenmilionosmsetšestnácttisícšestsetosmnáct
korun českých).

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve
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znění pozdějších předpisů,

uložila
organizaci Centrum ICT Karviná, příspěvková organizace, IČ 71295119 se sídlem 733 01 Karviná-Fryštát,
Fryštátská 72/1 odvod zdrojů investičního fondu ve výši Kč 1.816.618,-- ( slovy:
Jedenmilionosmsetšestnácttisícšestsetosmnáct korun českých) do rozpočtu zřizovatele.

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodla
provést rozpočtové opatření v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

11

Návrh na provedení rozpočtových opatření

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,

rozhodla
provést rozpočtová opatření v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

12

Udělení výjimky z OZV č. 6/2003 Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v
Karviné-Fryštátě za účelem prodloužení doby konání akce Zabijačka ve Fryštátě

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
udělit výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 6/2003, o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, ve znění pozdějších předpisů, Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné-Fryštátě, se
sídlem Dr. Olszaka 136/4, 733 01 Karviná-Fryštát, IČO 70911983, za účelem prodloužení doby konání akce pod
názvem Zabijačka ve Fryštátě dne 15.11.2014 v areálu PZKO v Karviné-Fryštátě, a to od 22:00 hodin do 01:00
hodin následujícího dne.

Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát ● IČ: 00297534 ● DIČ:
CZ00297534
Usnesení:

3

13

Stavba Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě - vícepráce

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
vyzvat zhotovitele stavby pod názvem Revitalizace ploch v Karviné-Novém Městě EUROVII CS, a.s., k nacenění
rozpočtu víceprací a to na základě soupisu stavebních víceprací, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení.

14

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby Revitalizace ploch v
Karviné-Novém Městě

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. MMK/SML/895/2014 ze dne 22.08.2014 na realizaci stavby Revitalizace
ploch v Karviné-Novém Městě mezi statutárním městem Karviná a firmou EUROVIA CS, a. s., Národní 10, 113 19
Praha 1, IČ 45274924, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

15

Stavba pod názvem Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné vícepráce

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
vyzvat zhotovitele stavby pod názvem Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné SWIETELSKY
stavební s. r. o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, k nacenění rozpočtu víceprací a to na základě
soupisu stavebních víceprací, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení.
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16

Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji - správce
stavby, uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
uzavřít Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. MMK/SML/899/2014 ze dne 02.10.2014 mezi statutárním městem
Karviná a společností FLAGRO a. s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ 28644344 z důvodu změny
bankovního účtu a úpravy názvu firmy FLAGRO a. s.

17

Uzavření koordinační smlouvy se zhotoviteli části staveb v rámci projektu Rekonstrukce a
modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla
o uzavření Koordinační smlouvy v rámci projektu Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský
stadion v Karviné-Ráji mezi statutárním městem Karviná a zhotoviteli části staveb společností Ridera Stavební a.
s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 45192464 a společnostmi AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884,
735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČ 47676175 a STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o., Mostárenská
1140/48, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 64617874 jakožto společníků společnosti bez právní subjektivity Stadion
Karviná I, se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá.

18

Schválení finančního příspěvku na úpravu zevnějšku pověřených členů Zastupitelstva
města Karviná k přijímání prohlášení o vstupu snoubenců do manželství a u zajišťování
obřadů vítání novorozeňat pro volební období 2014 - 2018

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdejších předpisů,

schválila
primátorovi, náměstkům primátora a pověřeným členům Zastupitelstva města Karviné, příslušným k přijímání
prohlášení o vstupu snoubenců do manželství a paní Naděždě Antalové a MUDr. Radku Sušilovi, určeným k
zajišťování obřadů vítání novorozeňat, pro volební období 2014 – 2018, příspěvek na úpravu zevnějšku ve výši
500,-- (slovy: Pětset korun českých) za jeden sňatkový den.

Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát ● IČ: 00297534 ● DIČ:
CZ00297534
Usnesení:

5

19

Žádost o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou za volební období 2010 2014

Rada města Karviné dle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdejších předpisů,

schválila
poskytnutí náhrady měsíční odměny za 29 dnů nevyčerpané dovolené za volební období 2010 - 2014 panu Ing.
Lukáši Raszykovi, náměstkovi primátora.

Tomáš Hanzel, v. r.
primátor

Ing. Jan Wolf, v. r.
náměstek primátora
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Komentář
přílohy k usnesení
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Příloha
Příloha
Přílohač.č.1 1k usnesení
k usnesení RM Karviné č. 8
Návrh na provedení rozpočtového opatření
údaje v Kč
text

zdroje

výdaje

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136
na provoz
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
Celková výše navržených rozpočtových úprav

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

-3 475 000,00
3 475 000,00
0,00

0,00

Stránka 1 / 1

Příloha
Příloha
k usnesení
Přílohač.č.1 1
k usnesení RM Karviné č. 9
Návrh na provedení rozpočtového opatření
údaje v Kč
text

zdroje

výdaje

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor ekonomický - příspěvky na provoz ZŠ a MŠ-Základní škola a Mateřská
škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331418
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
Celková výše navržených rozpočtových úprav

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

-2 300 000,00
2 300 000,00
0,00

0,00
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Příloha
Příloha
Přílohač.č.1 1k kusnesení
usnesení RM Karviné č. 10
Návrh na provedení rozpočtového opatření
údaje v Kč
text

zdroje

výdaje

Zapojení odvodu zdrojů investičního fondu příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná.
Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti-Odbor ekonomický
1 816 618,00
Odbor ekonomický - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz

1 816 618,00

Celková výše navržených rozpočtových úprav

1 816 618,00
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1 816 618,00
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Příloha

Příloha
usnesení RM Karviné č. 11
Příloha č.č.11k kusnesení
Návrh na provedení rozpočtových opatření
údaje v Kč
text
Zapojení náhrad od pojišťovacího ústavu za pojistné události.
Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy
Odbor majetkový - výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.
Odbor majetkový - provoz a údržba budov
Odbor majetkový - správa Nové Pole
Odbor majetkový - městský stadion

zdroje

výdaje

43 538,00
9 620,00
5 337,00
21 627,00
6 954,00

Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu - KarvináRáj" (ÚZ 15320, 15321, 15828, 15829).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
1 550 960,52
Odbor majetkový - Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova
1 550 960,52
Zapojení dotace na dříve profinancované výdaje projektu "Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice"
(ÚZ 88505).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace Regionální rada
7 841 447,56
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova
7 841 447,56
Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu
"Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu - Karviná-Ráj".
Odbor majetkový - Regenerace zahrady MŠ Olbrachtova
-1 550 960,52
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
1 550 960,52
Přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů projektu
"Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice".
Odbor majetkový - Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova
-7 841 447,56
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
7 841 447,56
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - příspěvek na správu bytového fondu
Odbor majetkový - výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o.

-85 000,00
85 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.)
Odbor majetkový - výkupy pozemků a budov

-68 000,00
68 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - provoz a údržba budov
Odbor ekonomický - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na provoz

-51 000,00
51 000,00

Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor majetkový - Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu
Městská policie - mzdové výdaje
Městská policie - soc. a zdrav. pojištění
Městská policie - sociální fond
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-400 000,00
242 347,00
141 239,00
16 414,00
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

text

zdroje

výdaje

Vratka části dotace na projekt "Práce s romskou komunitou ve městě Karviná" v rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost (ÚZ 13233).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
-450 534,53
Odbor rozvoje - výdaje projektového řízení a rozvoje
-450 534,53
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor rozvoje - příspěvky pro zdravotnictví
Odbor rozvoje - tiskopisy opiáty

-6 000,00
6 000,00

Zapojení 3. části dotace na projekt "Znalostmi k profesionalitě II." v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost (ÚZ 13233).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
77 300,62
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136
77 300,62
na provoz
Zapojení 3. splátky dotace na poskytování sociálních služeb na rok 2014 (ÚZ 13305).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
337 500,00
Odbor ekonomický - příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: 70997136
na provoz
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Odbor ekonomický - finanční vypořádání
Odbor ekonomický - příspěvek Centrum ICT Karviná IČ: 71295119 na odpisy

337 500,00

-2 230 998,00
2 230 998,00

Zapojení vratky státního příspěvku na výkon pěstounské péče.
Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy
Odbor sociální - ostatní výdaje

2 000,00

Zapojení úhrady od městského klubu seniorů za akci "Den matek".
Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy
Odbor sociální - provoz klubů seniorů

6 903,00

2 000,00

6 903,00

Zapojení vyúčtování služeb spojených s užíváním nebytových prostor pro účely městských klubů seniorů.
Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy
8 329,00
Odbor sociální - provoz klubů seniorů
8 329,00
Zapojení dotace určené na okamžité řešení mimořádné situace podle § 103 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů (ÚZ 13305).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
8 550,00
Odbor sociální - poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám
8 550,00
Zapojení dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu
České republiky (ÚZ 98187).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
1 982 920,00
Odbor organizační - volby
1 982 920,00
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

text
Zapojení úhrad z úřadu práce na projekt "Letní tábor dětí".
Nedaňové příjmy - přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy
Městská policie - prevence kriminality

zdroje

výdaje

44 800,00
44 800,00

Vratka části dotace na projekt "Karviná-Volný čas dětí" v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014
(ÚZ 14018).
Přijaté transfery (dotace) - účelové dotace státní rozpočet
-5 000,00
Městská policie - prevence kriminality
-5 000,00
Přesun mezi závaznými ukazateli.
Městská policie - prevence kriminality
Městská policie - mzdové výdaje
Celková výše navržených rozpočtových úprav
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-167 992,50
167 992,50
11 448 714,17

11 448 714,17
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Příloha
Příloha č.
Příloha
č.11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 13

Stavba pod názvem Revitalizace ploch v Karviné – Novém Městě –
soupis požadovaných víceprací

Název prací

Podrobnější popis

SO 01 Komunikace a
parkovací stání ul.G.Morcinka - ŠD v
ploše

- v západní části ul. G.
Morcinka dojde k navýšení
vrstvy podkladní štěrkodrtě
2
v ploše 443,0 m v tl. 50 mm

celkem
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Předp. cena
bez DPH

odůvodnění nezbytnosti
stavebních prací

20 000,-

V rámci stávajících
podkladních vrstev
komunikace byla
nalezena vrstva
z hrubého kameniva
velké frakce, která
splňuje požadavky na
únosnost, souvrství
bude ponecháno a
doplněno pouze
štěrkodrtí tl. 50 mm

20 000,-
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Příloha
Příloha
č.11k kusnesení
usnesení RM Karviné č. 14
Příloha č.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/895/2014

1.

Smluvní strany

1.1

statutární město Karviná
se sídlem:
zastoupeno
jednání ve věcech:
a) smluvních:
b) technických:

c) dotací:

telefon:
fax:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení PÚM OM
Nataša Hübnerová, zaměstnanec OM
Ing. Klára Sobočíková, projektový manažer Odboru rozvoje
596 387 111

00297534
CZ00297534
Česká spořitelna a.s.
5331212/0800

a
1.2

EUROVIA CS, a.s.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupena:
Ing. Tomášem Vítkem, ředitelem závodu Ostrava dle plné moci
k podpisu oprávněn na základě plné moci ze dne 8.1.2014
jednání ve věcech technických: Ing. Jiří Muroň, vedoucí sektoru Ostrava
Roman Maceček, stavbyvedoucí
Ing. Pavel Krutina, přípravář
se sídlem:
Národní 138/10, 110 00 Praha 1-Nové Město
IČ:
DIČ:
telefon:
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
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45274924
CZ45274924
+420 596 709 111
eurovia-ostrava@eurovia.cz
Komerční banka a.s.
190580105/0100
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Smluvní strany uzavřely dne 22. 08. 2014 smlouvu o dílo č. MMK/SML/895/2014 a dodatek č. 1 dne
15.10.2014 (dále jen „Smlouva“), jejichž předmětem je provedení díla - stavby „ Revitalizace ploch
v Karviné – Novém Městě“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované
Ateliérem Genius loci s.r.o. (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace
skutečného provedení stavby.
Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“):

2. Změna Smlouvy
2.1

Tímto dodatkem č. 2 se vypouští text ustanovení článku 4. Doba a místo plnění bod 4.3:
„4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 16 týdnů.“
a vypuštěný text se nahrazuje textem:
„4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 16 týdnů, vyjma Následné tříleté
rozvojové péče. Dnem takto předaného díla objednateli začíná běžet lhůta pro realizaci
Následné tříleté rozvojové péče. Zhotovitel je povinen po dokončení Následné tříleté
rozvojové péče tuto předat protokolárně objednateli.

2.2

Na základě změnového řízení doloženého soupisem víceprací a méněprací, který je
nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 a tvoří přílohu č. 1, se cena díla zvyšuje o 25 974,82
Kč (bez DPH).
Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští text ustanovení článku 5. Cena díla bod 5.1 Smlouvy:
„ 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2. této
smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH
DPH 21%
Cena vč. DPH

13 889 684,00 Kč
2 916 833,70 Kč
16 806 517,70 Kč

„
a vypuštěný text se nahrazuje textem:
„ 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedené a předané dílo specifikované
v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
Cena bez DPH
DPH 21%
Cena vč. DPH

13 915 658,82 Kč
2 922 288,35 Kč
16 837 947,17 Kč

„
2.3

Společná a Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem zůstávají
nezměněna.
Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
smluvních stran.

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
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Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel
jedno vyhotovení.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o
celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
O uzavření Dodatku č. 2, rozhodla Rada města Karviné usnesením č. ……. dne 19. 11. 2014.

Přílohy:
Příloha č. 1 soupis víceprací a méněprací

V Karviné dne

V Ostravě dne

za objednatele

za zhotovitele

…………………………..

…………………………………………

za statutární město Karviná

EUROVIA CS a.s.

Tomáš Hanzel

Ing. Tomáš Vítek

primátor města

ředitel závodu Ostrava
dle plné moci

příloha č. 1 dodatku č. 2 smlouvy o dílo
Soupis víceprací a méněprací

Zpevněné
plochy a
chodníky ul.
SO 02 G. Morcinka
Veřejné
SO 03 osvětlení

Popis
doplnění zcházející
podkladní vrstvy
štěrkodrtí
Záměna protlaky pod
komunikacemi za
překopy komunikací
Celkem bez DPH
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Přípočet

Odpočet

Celkem

29 318,95

--

29 318,95

140 295,87

- 143 640,00

- 3 344,13

169 614,82

- 143 640,00

25 974,82

Strana 3 / 3

Příloha
Příloha
č.11kkusnesení
usnesení RM Karviné č. 15
Příloha č.
Stavba pod názvem Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné –
soupis požadovaných víceprací

Název prací a
stavebního
objektu
SO 01.7
Multifunkční hřiště
ZŠ Borovského –
vyfrézování
podkladní vrstvy

SO 01.7
Multifunkční hřiště
ZŠ Borovského –
pokládka živice,
odvoz a likvidace
odpadu

Podrobnější popis

Předpokládaná
cena bez DPH

- po odstranění pryžovými čtverců,
nelze podložku očistit, je nerovná a
rozpadá se. Pro aplikaci umělých
povrchů je nutné odfrézovat původní
podložku a provést novou asfaltovou
podložku. Frézování podkladního
asfaltu a bourání betonového krytu
bude do tloušťky 4cm.

88 000,- Kč

- po odfrézování a očištění podkladu, je
nutno provést novou asfaltovou
podložku, na kterou bude možné
aplikovat nový umělý povrch. Po
odfrézování bude povrch penetrován,
položena nová živičná vrstva do
tloušťky 4cm a odtěžený rozpadlý
povrch odvezen na skládku.

158 000,- Kč

celkem
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Odůvodnění
nezbytnosti stavebních
prací
pod stávajícím umělým
povrchem měla být
celistvá podkladní
asfaltová vrstva, na
kterou po očištění měl být
aplikován nový umělý
povrch. Podložku nelze
očistit, je nerovná a
rozpadá se, je nutné ji
odfrézovat
bez rovné a soudržné
podkladní vrstvy nelze
aplikovat nové umělé
povrchy a proto musí být
provedená nová živičná
podkladní vrstva

246 000,- Kč
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