
DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: ev.č.5617054219 (ORG4197)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 300 311/001.02/SOD 002 001 01 DZ 17010538/Mi

I. Smluvní strany

Objednatel: statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00
Brno
JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města BrnaZastoupený:

Pověřen podpisem
dod. č.2 této smlouvy:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

449 92 785
CZ44992785

Ve věcech technických
je oprávněn jednat:

Brněnské komunika

(dále jen „objednatel14)

Zhotovitel: členové společnosti „Sdružení pro úpravu Medláneckého potoka“
založené společnostmi Metrostav a.s. a OHL ŽS, a.s., smlouvou o
společnosti ze dne 22.12.2016

619 00 BrnoSe sídlem společnosti:
Bankovní spojení společnost
Číslo účtu:

Metrostav a.s. (správce společnosti)
Zastoupený:
Se sídlem:
IČO:
DIČ: CZ00014915
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B
vložka 758
Kontaktní osoba:

a

OHL ŽS, a.s. (člen společnosti)
Zastoupený:

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
46342796

Se sídlem:
IČO:
DIČ: CZ46342796



Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 695
Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel")

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla,
tj. stavby „Retenční nádrž na a Medláneckém potoce- Úprava Medláneckého potoka III.etapa “
ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.9.2018 (dále jen „smlouva o dílo“).

2) Předmětem dodatku 5.2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek") je změna níže uvedených
ustanovení smlouvy o dílo:

a) Změna 51.1 Smluvní strany spočívající v úpravě identifikačních údajů objednatele

b) Změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného
smlouvou o dílo:
- vyjmutím stavebních prací ( 146.253,00 Kč bez DPH )
- doplněním dodatečných stavebních prací (590.910,00 Kč bez DPH )
změna sjednaného předmětu smlouvy je blíže popsána v rekapitulaci změnových listů ze
dne 2.5.2019, která je nedílnou součástí tohoto dodatku;

c) Změna čl. IV Cena díla spočívající v úpravě ceny díla odpovídající změně předmětu
smlouvy

d) Změna v 51. XIV Závěrečná ustanovení, spočívající v doplnění o novou přílohu č. 3
Rekapitulace změnových listů ze dne 2.5.12019, včetně změnových listů č. 2 a č.3 a
příslušných výkazů výměr

3) U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) V článku I Smluvní strany se údaje objednatele:
- „Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna" nahrazují slovy „JUDR. Markéta Vaňková,

primátorka města Brna"
- „Ing. Jana Jakubů" nahrazují slovy „Ing. Tomáš Pivec"

2) Článek II Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 16 ve znění :
„16. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce") a z předmětu
smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce"), které jsou blíže specifikovány
v rekapitulaci změnových listů ze dne 2.5.2019, kteráje nedílnou součástí tohoto dodatku .
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3) Článek IV. odst. 2 ve znění:

„2. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena bez DPH 58.841.664,79 Kč

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)14

se nahrazuje zněním:

„2. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 15.09.2017
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č.l smlouvy o dílo
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č.2 smlouvy o dílo
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č.2 smlouvy o dílo

58.841.664,79 Kč
8.794.809,36 Kč

- 1.439.769,41 Kč
590.910,00 Kč

- 146.253.00 Kč

Celková cena bez DPH 66.641.361,74 Kč

sazba DPH 21 % (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů)11

4) Článek XIV. odst. 12 ve znění:

„12. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 8.8.2018 a Příloha
č.2 Časový a finanční harmonogram prací11 se nahrazuje zněním:

„12. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 8.8.2018
- Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram prací
- Příloha č. 3 - Rekapitulace změnových listů ze dne 2.5.2019, včetně změnových listů č. 2 a

č. 3 a příslušných výkazů výměr

IV. Závěrečná ustanovení

1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle,
což stvrzují svými podpisy.

2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv11).

3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona o registru smluv.
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4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Statutární
město Brno.

5) Adresa společnosti Brněnské komunikace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní
bkom@bkom.cz

6) Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři
vyhotovení.

7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

8) Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je:

-Příloha č. 3 - rekapitulace změnových listů ze dne 2.5.2019, včetně změnového listu č.2 a č.3
a příslušných výkazů výměr

Doložka: ^
2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/?2$ dne ^7....:^'/Tento dodatek č.

dneVdneV

Za ZhotoviteleZa Objednatele
SJílTUrARNÍ MĚSTO BRNO
Magistrát města brna

Odbor investiční

za statutární město Brno

í.t\

0 !Vt..........

OHL ŽS, a.s.

4



Retenční nádrž na Medláneckém potoce - F. Úprava Medláneckého potoka - III. etapa

Změnové listy - rekapitulace

Část stavby dotčená změnou: Úsek Š 14 - SPI - zaplněni stávající kanalizace popílkocementovou směsí
Zatrubněný potok SO 26 - Rekonstrukce propustku.

Datum předložení změny: 2.5.2019

Změnový list č. 2, Úsek Š14 - SPI - 'zaplněni stávající kanalizace popílkocementovou směsí

V souladu s platnou prováděcí projektovou dokumentací stavební zakázky „ RN na Medláneckém potoce F. Úprava
Medláneckého potoka - III.etapa" bylo provedeno zaplnění stávající kanalizace DN 600/900 popílkocementovou
směsí, poněvadž dle podkladů získaných GP od BVK,a.s. je tato kanalizace již nefunkční a všechny stávající
kanalizační přípojky byly přepojeny do jednotné kanalizace DN 1000, která byla realizována jako investice města Brna
v roce 1992.

Zhotovitel stavby přesto před zahájením prací na zaplnění kanalizace provedl v místě nově budované šachty Š 15
náhodný průzkum nefunkčnosti této kanalizace a zjistil, že je nutno provést dodatečný kamerový průzkum nejen úseku
Š 14 - Š 15, ale také Š 15-Š 16 a Š 16 - SPI. Tomu předcházela nutnost provést vyčištění pomocí tlakového vozu a
následný monitoring kamerou, kdy bylo zjištěno, že do stoky jsou stále napojeny dva dešťové svody z Medláneckého
zámečku a odvodnění skalního sklepa Medláneckého zámečku.

Bylo provedeno ověření pomocí strojně a ručně kopaných sond, ověření funkčnosti pomocí průtočné zkoušky
obarvenou vodou a následně vyhledávání pomocí okování paženou rýhou v komunikaci.

Aby bylo možné provést zaplnění stávající kanalizace DN 600/900 popílkocementovou směsí a byla přitom zachována
funkčnost stávajícího odvodnění, bylo nutné provést přepojení odvodnění do jednotné kanalizace DN 1000 novým
kameninovým potrubím

Vícepráce:
Méněpráce:

590.910,00 Kč
0,00 Kč

~ '2''
Změnový list ě. 3, SO 26 Zatrubněný potok

V souladu s platnou prováděcí projektovou dokumentací stavební zakázky „ RN na Medláneckém potoce F. Úprava
Medláneckého potoka - IIl.etapa“ měla být provedena v rámci SO 26 v úseku Š 14 horská vpusť.

Při realizaci zakázky bylo zjištěno, že horská vpusť je umístěna na pozemku, který nespadá do vlastnictví ani města Brna,
ani budoucího provozovatele.

Bylo rozhodnuto ukončit realizaci posunem Š 27 do levého jízdního pruhu komunikace ve směru Matalova - Hudcova
včetně provedení napojení dešťových vpustí v komunikaci ul. Matalova. Z tohoto důvodu došlo ke zkrácení o cca 8m
kanalizace z betonových trub DN 400 a nebyla realizována horská vpusť.

Vícepráce:
Méněpráce:

0,00 Kč
- 146.253,00 Kč
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Finanční dopad změny:

Vícepráce 590.910,00

Méněpráce -146.253.00

Celkem + 444.657,00 Kč bez DPH

Přílohy: změnový list č. 2
změnový list č. 3

V Brně dne:
Za objednatele:

V Brně dne:
Za zhotovitele:
Členové společnosti „Sdružení pro úpravu Medláneckého
potoka“, zastoupenés.IftTurÁRNÍ město brno

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

ostav a.s.
íoželužská 2450/4
01 4915

0101)

Metrostav a.s.

éíj*s> m
2S, s.s.
řwa 933/1 7, C7. - 602 00 Brno. Veveří
Í 43 796. DIČ; ns<:ii:06
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