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  Dodatek č.2 
ke smlouvě o dílo č. OIN/000009/2018/DIL

 
uzavřený na základě usnesení  Rady Města Chrudim č.R/118/2019  ze dne  12.4.2019 

 

1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 
 

 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným, MBA starostou města Chrudim 

 

Telefon:   469 657 140 

E-mail:   frantisek.pilny@chrudim-city.cz 

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních  Ing. František Pilný, MBA  telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: XXX 

    Hana Dušánková               telefon: XXX  

Doručovací adresa:           MěÚ Chrudim 

                                         Odbor investic 

                                          Resselovo nám. 77 

                                         537 16 Chrudim 

    (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel:          Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 
 

Sídlo společnosti  Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.            

Doručovací adresa  Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.   

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  

a)   smluvních   XXX 

                                                         XXX  

b)   technických   XXX   

c)   realizace   XXX 

      d)   stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro vodohospodářské  

                                           stavby.  Číslo autorizace: XXX 

Telefon:   XXX 

E-mail:   XXX  

IČ     15053695     

DIČ   CZ15053695 

Bankovní spojení:  ČSOB Chrudim   

Číslo účtu:   272199033/0300 

    (dále jen zhotovitel) 
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Stavba: „Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi“ 
 

1.Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. OIN/000009/2018/DIL ze dne 30.05.2018 a 

Dodatku č.1 ze dne 20.12.2019, na akci „Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi“, 

dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla.  
 

1.1 

Článek 2. Předmět a podmínky plnění 

Doplňuje se bod 2.16, který zní: 

Dle zjištění objektivních skutečností v průběhu realizace stavby je třeba uzavřít Dodatek č. 2 SOD, 

který vyřeší následující: Po odkrytí úseku kanalizace mezi šachtami KŠ3 – KŠ4 bylo zjištěno, že tento 

úsek je v části plně obetonován a bez významných závad. Projektant odsouhlasil možnost ponechání 

části úseku KŠ3 – KŠ4 (včetně šachty KŠ4), a to část blíže ke KŠ4, která je umístěna pod stávajícími 

stavbami (psí kotce), které není třeba bourat. 

 

V průběhu realizace prací v jednotlivých úsecích vodního toku došlo k výraznému ztížení podmínek 

pro provádění těchto prací, a to v důsledku kombinace skutečností: navýšení průtoku vody v řece 

Chrudimce, která zvýšila úroveň podzemních vod a zpětné vzdutí do spojovacího koryta. Ke 

zvýšenému vodnímu stavu v korytě hlavního toku také přispěly četné pramenné vývěry, které se 

vzhledem k nadprůměrným srážkám vyskytly v delším časovém období, ve větší intenzitě a vyšším 

počtu, než je v lokalitě obvyklé. V souvislosti s těmito skutečnostmi musel zhotovitel přijmout 

opatření ke snížení průtoků a dále nadměrné množství protékající vody odčerpávat. Při stanovení 

množství odpadních vod k čerpání projektant orientačně vycházel z množství odpadních vod, které 

bylo zjištěno přímým měřením v kanalizaci, v ulici Malecká. Velikost bezdeštného průtoku činila cca 

2-3 l/s. Toto množství bylo uvažováno s příslušnou rezervou. Průtok inkriminovaným úsekem 

kanalizace činil až 20-30 l/s, což vedlo k nutnosti víceprací.  

 

V projektové dokumentaci je uvedeno, že odpady odtěžené z koryta vodního toku budou odvezeny na 

řízenou skládku a v případě potřeby bude zhotovitelem stavby zajištěno odvodnění sedimentu na 

zřízené mezideponii. Již v průběhu odtěžby sedimentů bylo patrné, že velká část je silně zvodnělá a 

obsahuje zvýšené množství inertních odpadů, které nešlo při samotné těžbě oddělit. V tomto stavu 

nebylo možné uložit sedimenty přímo na koncové zařízení. Na základě stanoviska a souhlasu 

správního orgánu zhotovitel zřídil mezideponii, kam sediment uložil za účelem jeho vysáknutí. Část 

sedimentu, jehož stav to umožnil, byla již předána oprávněné osobě firmě PROFISTAV Litomyšl, a.s., 

do recyklačního střediska Cerekvice nad Loučnou - do zařízení IČZ CZE 00233. Zbylý sediment 

uložený na mezideponii  bude předán po vysáknutí oprávněné společnosti BAUSET CZ, a.s. do 

recyklačního střediska Čepí – do zařízení IČZ CZE 00048. Převzetí a následné nakládání se 

sedimentem je prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a 

příslušnými prováděcími předpisy. Množství vytěženého a předaného odpadu je doloženo vážními 

lístky. 

 

Přílohou je Oznámení změny OPŽP 2014+ PO4, Záznam z jednání projektového týmu, Prezenční 

listina a Vyjádření projektanta. 
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2.1 Cena díla 

Článek 4. Cena 

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena: 

 Cena bez DPH DPH 15% Cena vč. DPH 

Původní sjednaná cena 10.865.926,14 Kč 2.281.844,49 Kč 13.147.770,63 Kč 

Zvýšení ceny dle bodu 2.15. 

Dodatku č. 1 
627.730,46 131.823,39 759.533,85 

Snížení ceny dle bodu 2.15. 

Dodatku č. 1 
703.426,40 147.719,54 851.145,94 

Celková smluvní cena  

po uzavření Dodatku č. 1 
10.790.230,20 2.265.948,34 13.056.178,54 

Zvýšení ceny dle bodu 2.15. 

Dodatku č. 2 
83.512,00 17.537,52 101.049,52 

Snížení ceny dle bodu 2.15. 

Dodatku č. 2 
209.635,99 44.023,56 253.659,55 

Celková smluvní cena  

po uzavření Dodatku č. 2 
10.664.106,21 2.239.462,30 12.903.568,51 

 

3 .  Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2: 

3.1   Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000009/2018/DIL ze dne 30.05.2018 a Dodatku č.1 

ze dne 20.12.2019 zůstávají beze změny. 

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv. 

3.3 Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro 

zhotovitele a dva pro objednatele. 

3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném 

projednání. 

3.5.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku včetně všech jejích příloh na webových 

stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., jak      

v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda 

to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 

uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 

č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město 

Chrudim. 

V  Chrudimi dne  12.4.2019                                      V Chrudimi dne  12.4.2019 

Za objednatele:                                                           Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………….   ……..…………………………………… 

           Ing. František Pilný, MBA                      XXX         

                starosta města                        XXX       

                                                                                                  jednatelé společnosti 


