
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele 30/2019, č. zhotovitele 104/2019 uzavřené dle § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dne 14. 8. 2019

I. Smluvní strany

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupené starostou městské části Bmo-Řečkovice a Mokrá Hora
Mgr. Bc. Markem Viskotem,
na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve
znění pozdějších změn - Statutu města Brna
IČ: 449 92 785-17
DIČ: CZ44992785 ^ ^ v
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečlcovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Bmo-město
Číslo účtu:
ve věcech technických zastupují: Ing. Eva Trnková, tel.: .

Ing. Libor Stloukal, tel.: '

na straně jedné jako objednatel

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
zastoupená Ing. Pavlem Bořkem, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Bmě pod. sp. zn. B, vložka 2144
bankovní s .
číslo účtu:
ve věcech technických zastupuje: Ing. František Kunc, tel.:

na straně druhé jako zhotovitel

{

I

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny a doby plnění k provedení díla „Revitalizace ploch
bytové zóny Jeěná, Brno-Řeěkovice“, a to v důsledku změny díla po zjištění nepředvídatelných
okolností. •
Při realizaci zemních prací bylo ve výškové úrovni plánovaného parkovacího stání mezi domy
Ječná 42 a Jeěná 38 zjištěno,, že trasa vodovodu není v předpokládané výšce. Po projednám
a odsouhlasení Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. . bylo dohodnuto provedení
provizorního vodovodu a přeložky vodovodu do nezámrzné hloubky.
Jedná o změnu, kterou zhotovitel nezpůsobil, ani ji nemohl předvídat. Ve vztahu k zákonu
ě. 134/2016 Sb. se jedná o změnu, která není podstatnou změnou závazku ze smlouvy.
Dále se jedná o drobné změny vyvolané realizací stavby - viz změnové listy.
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III. Doba plnění

V 51. II. Doba plnění se ruší text bodu 2.2.3. a nahrazuje se textem:

Řádné dokončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a
nedodělků bránících užívání do 30. 4. 2020.

IV. Cena díla

1) Cena celého díla po započtení víceprací a méněprací, které jsou doloženy změnovými listy
ě. 1 - 5 a položkovými rozpočty činí:

Vícepráce, méněpráce celkem

cena díla dle SoD

413 186,73 Kč

7 752 246,00 Kč

8 165 432,73 Kčcena díla vč. dod. č. 1

9 880 173,60 Kčcena díla vč. dod. č. 1 a DPH 21 %

V. Další ujednání

1) Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku
a souhlasí s ním.

2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
dvou.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přílohy:
příloha - změnové listy č. 1 - 5
příloha - položkové rozpočty

2 0 -11- 201P<^í^x 2 0 -11- 2019
V Bmě dneV Bmě dne o \w

7\
o by a.s.

628

starosta městské části
Bmo-Řečkovice a Mokrá Hora

Ing. Pavel Bořek
člen představenstva

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Uzavření tohoto dodatku o dílo bylo schváleno 14. schůzí Rady městské části Bmo-Řečkovice
a Mokrá Hora dne 13. 11. 2019.
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Stavba: Revitalizace bytové zóny Ječná
VícepráceMéněpráce

SO 11 Opravy zpevněných ploch SO 12 Nové zpevněné ploch -9 849,29ZL č. 1
50 416,25-3 000,00SO.Q1 Opěrné stěny, schodištěZL č. 2

SO 14 Sadové úpravy. I, Část -2 739,90ZL č. 3
353 212,67ZL č. 4 Přeložka vody

25 147,00Změna povrchu komunikaceZL č. 5

428 775,92-15 589,19Celkem

413 186,73Celkem cena dodatku č. 1

Vypracoval:

Ing. František Kunc
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Změnový list číslo 1Protokol o změně díla
Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno - Řečkovice

SO 11 Opravy zpevněných ploch SO 12 Nové zpevněné plochy

Statutární město Brno, Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Bc. Filip HenrichTDI:

Ing. J. FlavelProjektant:

Popis změny: Méněpráce na zpevněných plochách u domu Ječná 34. Betonáž nájezdového obrubníku před
garážemi ul. Medlánecká.

Odůvodnění změny:Na požadavek investora se nerozebírají dlažby u domu Ječná 34.
Vznikla nutnost oddělit asfaltovou plochu od zámkové dlažby před garážemi ul. Medlánecká.

ObjednatelZměnu vyvolal:

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla Ano

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

e Ano§ 222 Odst. 4><D
Jedná se o změnu
ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb.:
(zatrhnout)

E § 222 odst. 5N
o

§ 222 odst. 6

I § 222 odst. 7
'a

zápis do SD (deníku změn) Ano

Způsob projekčního
řešení změny:
(zaškrtnout)

Anododatek k PD

dokumentace skut. provedení Ano i
jiné

hodnota přípočtů (víceprací) lc
0 R *
o ,u c
n? c
■o <D P

celkem v Kč běz DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
N 9.849,29

celkem v Kč bez DPHvi

Zhotovitelocenění změny předložil:
c 9.849,29náklady na změnu v Kč bez DPH8 £
o >u

ss
2.068,35Výše DPH sazba: 21 %

11.917,64náklady na změnu vč. DPH ________________________

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

■8
'a

Termín realizace změny: 9/2019

8 ŽádnýVliv změny na terním dokončení díla: I£
datumZměnu odsouhlasil:

c Zhotovitel (stavbyvedoucí): 6. 9. 2019<u
8 *
5 >m Zhotovitel (statutární zástupce):

ji

TDI:

Projektant:
o

Objednatel (statutárnízástupce):

is Přílohy: Rozpočet - ZLč. 1 - SO 11 Opravy zpevněných ploch SO 12 Nové zpevněné plochy•c
iS

a.



Tabulka evidence změn
cenové údaje vč, 

DPHcenové údaje bez DPH

bez
dopadu 
do ceny

nad
rámec
ceny

snížení
cenyčíslo změny cena díla

cena díla vč. DPHpřípočty odpočty

čl. 4.1.1. SOD

Základní smlouva xx xx XXXX XX

9.849,29Změnový list č. 1 ano

l

i

*«
I

f
6

!

9.849,29Součty

I
I

í
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Revitalizace bytové zóny Ječná
Objekt: SO 11 Opravy zpevněných ploch SO 12 Nové zpevněné plochy

Jednotková 
cena zadáni

Celková cena 
zadáni

Množství
celkemČ. MJPopisKCN Kód položky

7 854 61 2 3

Práce a dodávky HSVHSV

-2 522,10Zemní práce1
Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěší z betonových nebo 
kamenných dlaždic m2 55,00 -1 155,00-21,000221 1131061211

S
Odstraněni podkladů zpevněných ploch z kameniva 
drceného . m3 310,00 -1 367,10-4,410002 1131521123

"21 *0,21

-7 550,40
-2 114,40

Komunikace pozemní5
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 176,20-12,000221 56485111128
Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší ti 60 mm 
skupiny A pl přes 300 m2 _____________________ -2 916,00m2 243,00-12,00059621111322136

m2 -2 520,00dlažba BEST-KLASIKO 20x10x6 cm přírodní 210,00-12,00059245308059237

8 015,25Ostatní konstrukce a práce-bourání9
kus 239,80obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm 119,902,00059217415059247

Osazenf chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého 265,00 530,002,000916231213221 m105
Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s
boční opěrou do lože z betonu prostého 5 300,0020,00 265,00221 916231213 m105
u garáži

kus 2 185,248Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N 20,400 107,12059217490

. „u garáží

-7 707,48Přesun sutě997
Vodorovné přemístěni sutí a vybouraných hmot bez naloženi 
ale se složením a urovnáním do 1 km -2 071,44t 240,00-8,63199700251100256
Příplatek ZKD 1 km přemístěni suti a vybouraných hmot 
(14km) ______________ ________ t -1 389,59-120,834 11,5099700251900257
vodor přemístění * 14

Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) -2 589,30t 300,00-8,631221 99722181558
Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné) -1 657,15t 192,00-8,63199722185522160

266

-84,56Přesun hmot998
!

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným t -84,56-1,691 50,0099822511161 221

-9 849,29Celkem i

i
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Změnový list číslo 2Protokol o změně díla
Revitalizace ploch bytové zónyJečná, Brno - Řečkovice_______

SO.Ol Opěrné stěny, schodiště__________________ __________________

Statutární město Brno, Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zhotovitel:

Bc. Filip HenrichTDI:

Ing, J. HavelProjektant:

Popis změny: Méněpráce, nebude provedeno odstranění dvou kusů sušáků u domu Ječná 34.

Vícepráce - D+M oboustranného bednění opěrných zídek.
I

Odůvodnění změny: Na požadavek investora.

Vícepráce - D+M oboustranného bednění opěrných zídek - nebylo součástí položkového rozpočtu.

ObjednatelZměnu vyvolal:
j

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla_____

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Ano

Jedná se o změnu: (zatrhnout)

Ano

><u Ano§ 222 odst. 4c
>u

Jedná se o změnu ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb.:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 5
o § 222 odst. 6

■§ § 222 odst. 7
'a Anozápis do SD (deníku změn)

Anododatek k PD lZpůsob projekčního řešení
změny: (zaškrtnout) Anodokumentace skut. provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH______ '

hodnota odpočtů (méněprací) ■

celkem v Kč bez DPH

is
50.416,25C

o g Sk

lis 3.000,-
5
w

Zhotovitelocenění změny předložil:_______

náklady na změnu v Kč bez DPH
><D

47.416,25,-c
® vO £
o >5 I995,74,-sazba: 21%Výše DPH
<u E

t" 57.373,66,-náklady na změnu vč. DPH ________________

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
v3

9/20191 * Termín realizace změny:
ŽádnýVliv změny na terním dokončení díla:

podpisdatumZměnu odsouhlasil;______ .

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

15. 9. 2019C
<D
8 *« C
5 ><u
a Er 1TDI:

Projektant:
o

Objednatel (statutárnízástupce):

Přílohy: Rozpočet -ZLč. 2- SO.Ol Opěrné stěny, schodiště■c

o.

f

í



Tabulka evidence změn
cenové údaje vč, 

DPH ____cenové údaje bez DPH

nad
rámec
ceny

bez
snížení
ceny

cena dílačíslo změny dopadu 
do ceny cena díla vč. DPHodpočtypřípočty

ČI. 4.1.1. SOD

XXZákladní smlouva xxXX XXXX

9.849,29Změnový list č. 1 ano

3.000,-50.416,25Změnový list č. 2

\

|

i

S

12.849,2950.416,25Součty

\
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Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno - Řečkovice

D.1.1. S0.01 Opěrné stěny, schodiště

96 - Bourám konstrukcí -3 000,00

966009001
Odstraněni sušáků na prádlo a klepačů75 K kus -2,000 1 500,00 -3 000,00 iR

HSV Práce a dodávky HSV !

Svislé a kompletní konstrukce3 50 416,25
Bedněni nadzákladových zdi oboustranné - 
zřízeni

31135110£
35 134,46m2 66,24 530,45

66,247,76*1,76*2+9,73*2*2
lBedněni nadzákladových zdi oboustranné- 

odstraněni
311351106

15 281,79m2 66,24 230,72

Celkem 47 416,25

I

!
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Změnový list číslo 3Protokol o změně díla
Revitalizace ploch bytové zóny Ječná , Brno - ŘečkovicePředmět díla:

SO 14 sadové úpravy. I. ČástObjekt:

Statutární město Brno, Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Objednatel:

Zhotovitel:

Bc. Filip HenrichTDI:

Ing. J. HavelProjektant:

Popis změny: Méněpráce, nebude provedena výsadba zeleně u sušáků před domem Ječná 34.

Odůvodněnízměny: Na požadavek investora.

I
ObjednatelZměnu vyvolal:

zúženípředmětu díla, kterou se snižuje cena díla Ano

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
>0)
c Ano§ 222 odst. 4>u

Jedná se o změnu ve
smyslu zákona č.
134/2016 Sb.:
(zatrhnout)

E § 222 odst. 5N
O

§ 222 odst. 6

•§ § 222 odst. 7
'3

zápis do SD (deníku změn) Ano

Způsob projekčního
řešení změny:
(zaškrtnout)

Anododatek k PD

dokumentace skut. provedení Ano

jiné

i*. hodnota přípočtů (víceprací)c
0 « Ss
<D 3

'£> e >IU■g § E
v§>N N

celkem v Kč bez DPH
■

hodnota odpočtů (méněprací)
2.739,90

i celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil: Zhotovitel
>u

h 2.739,90náklady na změnu v Kč bez DPH

o >01 575,38Výše DPH sazba: 21%
.» E

N 3.315,28náklady na změnu vč. DPH ________________________

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

■S
>3

Termín realizace změny: 9/2019vS

I ŽádnýVliv změny na terním dokončení díla:a
podpisdatumZměnu odsouhlasil;

c Zhotovitel (stavbyvedoucí): 15. 9. 2019o>
ra c
5 >Q)

Zhotovitel (statutárnízástupce):

5 E TDI:
8 N•ti Projektant:
o

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy: Rozpočet - ZL č. 3 - SO 14 Sadové úpravy. I. Část■c
.5
o.

I



Tabulka evidence změn
cenové údaje vč. 

DPHcenové údaje bez DPH
bez

dopadu 
do ceny

nad
rámec
ceny

snížení
cenyčíslo změny cena díla

cena díla vč. DPHpřípočty odpočty

či. 4.1,1. SOD

Základní smlouva xx xx xx xxXX

Změnový list č. 1 9.849,29ano

3.000,-Změnový list č. 2 50.416,25

Změnový list č. 3 2.379,90

i

It|

i
i

I
1

I

Součty 50.416,25 15.589,19
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Slepý rozpočet

Rozpočet; E5060/11/7
SO 14,sadové úpravy

E5060/11/7 Bytová zóna Ječná,Brno - Rečkovice 
SO 14 sadové úpravy. I. Část__________________

Stavba : 
Objekt:

MJ množství cena / MJ celkem (Kč)P.č. Číslo položky Název položky
Keře13Díl:

-270,00Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 a rovina 27,00-10,00kus22 183101112R00

Výsadba dřevin s bálem D do 20 cm, v rovině a svahu 1:5 se
zalitím

24 184102111R00
-200,0020,00-10,00kus

-4,0581,00Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 -0,0526 185804311R0O

5 l/rostlina: 155*0,005
-28,35567,00-0,05Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m327 185851111R00
-20,002,00-10,00

í 55,00
Dodávka hnojivé tablety k výsadbě kus184004722R0029

1ks/rostlina:155*1
-177,50355,00-0,50půdní kondicionér keře kg184004724R0030

0,05kg/rostlina:155*0,05
-2 040,00204,00-10,00Údržba keřů po dobu 36 měsíců kus185100100RR131

-2 739,9013 KeřeCelkem ža

I
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Změnový list číslo 4Protokol o změně díla
Revitalizace ploch bytové zóny Ječná , Brno - RečkovicePředmět díla:

SO 21 Přeložka vodovodní přípojky____________________ _
Statutární město Brno, Městská část Brno - Rečkovice a Mokrá Hora

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. ________________________

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Bc. Filip HenrichTDI:

Ing, J. HavelProjektant:

Popis změny: Výšková úprava vodovodu pod parkovištěm u domu Ječná 38.

Odůvodnění změny: Stávající vodovod byl v konstrukci vozovky nově budovaného parkoviště u domu Ječná

34.

ObjednatelZměnu vyvolal: |
zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

Ano
>0)

>§ Ano§ 222 odst. 4
Jedná se o změnu ve
smyslu zákona č.
134/2016 Sb.:
(zatrhnout)

S § 222 Odst. 5
o

§ 222 odst. 6
•S
■§ § 222 odst. 7
'a

Anozápis do SD (deníku změn)

Způsob projekčního
řešení změny:
(zaškrtnout)

Anododatek k PD

Anodokumentace skut. provedení

jiné

is hodnota přlpočtů (víceprací) 353.212,67C

||S
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněpřací)

■S celkem v Kč bez DPHVI

Zhotovitelocenění změny předložil:
c 353.212,67náklady na změnu v Kč bez DPH

o >5
.£ Er

74.174,66sazba: 21%Výše DPH

427.387,33náklady na změnu vč. DPH [_______________________

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
'a

i*. 10/2019Termín realizace změny: IvS

Ě iVliv změny na terním dokončení díla: Ano
&

datumZměnu odsouhlasil:

19. 9. 2019c Zhotovitel (stavbyvedoucí):<u
w

JS c5 >iu
a gr

Zhotovitel (statutárnízástupce):

TDI:

Projektant:
o

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy: Rozpočet - ZLč. 4 - Přeložka vody■c
£se
a.



Tabulka evidence změn
cenové údaje vč. 

DPH______cenové údaje bez DPH

nad
rámec
ceny

bez
dopadu 
do ceny

snížení
ceny

cena dílačíslo změny
cena díla vč. DPHodpočtypřípočty

ČI. 4.1.1. SOD

XXZákladní smlouva xxxxxx xx

9.849,29Změnový list £. 1 ano
i

3.000,-50.416,25Změnový list č. 2
2.379,90Změnový list č. 3

353.212,67Změnový list č. 4

i

l!

Součty15.589,19403.628,92Součty

i

í

i



Položkový rozpočet

2015-05-05 REVITALIZACE PLOCH BYT.ZONY JEStavba: 
Objekt:

VCP

PŘELOŽKA VODY

MJ množstv cena / MJ celkem (Kč)P.č. Číslo položky Název položky ,
Zemní práceDíl 1
Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti vedení 22 969,19581,208 120001101 m3 39,52
Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 18 518,96468,60132201201 m3 39,52

39*52
9

38*1,3*0,8
139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 3 330,601 281,002,60

jámy pro provizorní rozvod vody 2 * 1 * 1 * 1,3 I
I

Pažení a rozepření stěn rýh - přlložné - hl.do 2 m 5 885,4648,10
48'ÍÓ

122,3610 151101101 m2

38*1,3*2/2
Odstranění pažení stěn rýh - přlložné - hl. do 2 m 1 268,93

14 376,03
m2 48,10 26,3811 151101111

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m 341,31m3 42,12 
42" i 2

12 161101103

hl rýh + hl jam
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 3 136,79257,9612,16

12*16:
13 162701105 m3

I
lože + obsyp

193,47

3 536,70

Uložení sypaniny na skládku 12,16 15,91171201201 m314

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 118,0529,96
29*96

174101101 m315
i

hloub rýh + hl jam - odvoz
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním
štěrkopísku frakce 0-22 mm

16 175101101 I
9 747,389,12 1 068,79m3

9,1238*0,8*0,3
0,00Příplatek za prohození sypaniny pro zásyp potrubí 328,1717 175101109 m3

3 744,67Poplatek za skládku horniny 1- 4 307,95m3 12,1618 199000002
86 708,19Celkem za 1 Zemní práce

Vodorovné konstrukceDíl: 4
3 089,0411016,13 [Lože pod potrubí ze štěrkopísku 8mm 3,0420 451573111 m3

íf3,0438*0,8*0,1 (
3089,04Celkem za 4 Vodorovné konstrukce I

Trubní vedeníDíl: 8
Provizorní přípojka

D+M vodovodní potrubí DN 50,včet.armatur a 
příslušenství____________________ ________ 34 104,00588,0058,00m l
D+M propoj na stávající potrubí DN100 17 850,008 925,00ks 2,00

Tlaková zkouška potrubí DN 50+zabezpečení konců
potrubí 10 290,00 

4 515,00

ks 1,00 10 290,00

Proplach a dezinfekce,laboratorní zkoušky 4 515,00ks 1,00

0,00Nové vedení

D+M vodovodní potrubí DN 100,včet.armatur a
příslušenství 143 640,0038,00 3 780,00m
D+M propoj na stávající potrubí DN100 8 925,00 17 850,00ks 2,00

Tlaková zkouška potrubí DN 100+zabezpečení konců
potrubí 12 390,001,00 12 390,00ks

Proplach a dezinfekce,laboratorní zkoušky 9 660,001,00 9 660,00ks

Geodetické zaměření vodovodu 7 140,001,00 7 140,00ks

257 439,00Celkem za 8 Trubní vedení
3ourání konstrukcíDíl: 96

17 969011131R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm 2 102,4838,00 55,33m

2 102,48Celkem za 96 Bourání konstrukcí
dorážení otvorůDíl: 97

18 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 16,12 453,1828,12
28*1*2

t
1,406*20

19 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
20** 979999997R00 Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno

317,521,41 225,83t
1,41 185,28 260,51t I

1 031,21Celkem za 97 Prorážení otvorů

I



Staveništní přesun hmotDíl: 99
2 842,75133,14Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 21,35t99827610135

2 842,75Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

353 212,67CELKEM BEZ DPH

f

|

•!

|
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Změnový list číslo 5Protokol o změně díla
Revitalizace ploch bytové zóny Ječná , Brno - ŘečkovicePředmět díla:

SO 11 Úprava zpevněných plochObjekt:

Statutární město Brno, Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá HoraObjednatel:

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a,s.Zhotovitel:

Bc, Filip HenrichTDI:

Ing. J. HavelProjektant:

Popis změny: Jedná se o zrušení žulové přídlažby v komunikaci a u parkoviště nad domy Ječná 28-34 jejich
nahrazením přejezdovým obrubníkem (na základě jednání správců komunikace - BKOM a ÚMČ), navýšení
výměr asfaltované plochy.

Montáží nopové fólie včetně zemních prací u domu Ječná 28.

Odůvodněnízměny: Zrušenížulové přídlažby v komunikaci a u parkoviště nad domy Ječná 28-34 jejich
nahrazením přejezdovým obrubníkem (na základě jednání správců komunikace - BKOM a ÚMČ).

Změnu vyvolal: Objednatel

zúženípředmětu díla, kterou se snižuje cena díla
Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla Ano
><u
c Ano§ 222 odst. 4>u

Jedná se o změnu ve
smyslu zákona č.
134/2016 Sb.:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 5
o

§ 222 odst. 6
■£
■8 § 222 odst. 7
'a

zápis do SD (deníku změn) Ano

Způsob projekčního
řešenízměny: .
(zaškrtnout)

dodatek k PD Ano

dokumentace skut. provedení Ano

jiné

hodnota*přípočtů (víceprací)■ * -

c

28 &
'i? c
;§>§§

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
25.147,3. celkem v Kč bez DPHw

ocenění změny předložil: Zhotovitel
>0)
c

náklady na změnu v Kč bez DPH 25.147,-S £
o 5.280,87Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

30.427,87■§
'a

Termín realizace změny: 11/20193

Vliv změny na terním dokončení díla: Ano

Změnu odsouhlasil; datum
c Zhotovitel (stavbyvedoucí): 8. 11. 2019 .<u
5 c5 ><u
a Pr

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:
o

Objednatel (statutární zástupce):
l

Přílohy: Rozpočet - ZLč. 5 - Změna povrchu komunikace■P
5
a.

í



Tabulka evidence změn
cenové údaje vč. 

DPHcenové údaje bez DPH

nad
rámec
ceny

bez
dopadu 
do ceny

snížení
cenyčíslo změny cena díía

cena díía vč. DPHodpočtypřípočty

čl. 4.1.1, SOD

Základní smlouva xxxx xxxxxx

9.849,29Změnový list č. 1 ano

50.416,25 3.000,-Změnový list č. 2 ano

2.379,90Změnový list č. 3 ano

353.212,67Změnový list č. 4 ano

25.147rZměnový list č. 5 ano

■ :
I

!

9.880.173,6015.589,19 8.165.432,73,-428.775,92Součty

I

s

\



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Revitalizace bytové zóny Ječná
Objekt: SO 11 Opravy zpevněných ploch SO 12 Nové zpevněné plochy VCP

Jednotková 
cena zadání

Množství
celkem

Celková cena zadáníMJPopisČ. Kód položkyKCN

875 6431 2

HSV Práce a dodávky HSV

8 808,66Zemní práce1
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 1 a 2________________ 8 882,12m3 765,7011,600125 001 132112101
kolem domu c. 28 - 58 m
58*0,4*0,5

[Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových
1 221 113106121 nebo kamenných dlaždic -1 776,50m2 55,00-32,300

dva chodníky k domu - 8,5*1,9*2
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva
drceného -2 002,60m3 310,00-6,4601131521123 002
8,5*19*2*0,2

-1 904,0056,00-34,0007|221 1113204111 Vytrhání obrub záhonových m
ídva chodníky k domu - 8,5*2*2

5 609,641483,59111,60
"Ti,60

| m3174101102R0 Zásyp ruční se zhutněním
kolem objektu ó. 28:58*0,4*0,5

Komunikace pozemní 29 712,705 I-5 691,261281221 1564851111 [Podklad ze štěrkodrtě SO tl 176,201m2 | -32,300|150 mm
dva chodníky k domu - 8,5*1,9*2 .
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl přes 300 m2 -7 848,90m2 243,00-32,300221 59621111336

-6 783,00
7 756,56

210,00-32,300m2dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní59245308059237
205,2037,800m2Podklad ze štěrkodrtě SD tl 200 mm 556486111122129

místo rigolu z žulové kostky 
50,4*0,75 37,800

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m 16 065,00425,00m2 37,80056516511122130
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) !

13 154,40m2 348,0037,800567132115 tl 200 mm22132
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství
0,40 kg/m2 _______________' 548,10.14,50m2 37,800221 57323110734
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 12 511,80m2 331,0037,800577144111221 ji35

6 600,00 B
Trubní vedení8
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm

6 600,00kus 2 200,003,00011 221 899331111 zvýšením poklopu
-25 364,75Ostatní konstrukce a práce-bourání9

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do I-34 450,00130,00-265,00043 221 916111123 lože z betonu prostého m I
29*4+69*1+25*2" přídlažba ze žulové kostky čtyřřádek, 
dvouřádek, řádek"
30"lokální opravy u domuč.42 a u garáží"
Součet
kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm
doplněni stávajících kostek -2 900,00t 2 900,00-1,00058380110058344
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s
boční opěrou do lože z betonu prostého -9 010,00265,00-34,000m916231213221105
neprovedené chodníky

obmbnlk betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20
50x5x25 cm

I-2 788,00kus 41,00-68,000592173050592106
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s
boční opěrou do lože z betonu prostého 13 356,00265,00

123,97
50,40m916231213221105

6 373,3051,41Obrubník silniční nájezdoyý^lMO/ISO/ISO šedý
50[4*i',02............................................................

kus59217476
51,41

4 053,961537,6617,542978059211R0 Odsekání obkladů stěn z uměl.kamene do 1 m2
7,5458*0,13

Přesun sutě -2 191,31997
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km 1 359,33t 240,005,66499700251100256

-4,46rozebrání dlažeb - neprovedené chodníky = -4,4575

I

j

|



^štran¥ňípodkía3uTkamehívá - neprovedené chodníky 
= 11,628t
otíruBnílčy-'nepr6věčJne’cho3nTky......................................
odsekaní obRladu..............................................................
vybouraná žulová"košíka-'odvoz na BKOM - 215 nří x 
0,115

-11,63
........ -4','S5
........t;ž7

24,73

Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot
(14km) _____________________ 911,88t 11,50002 997002519 79,29457

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce
(skládkovné) t -2 229,94-7,433 300,00221 99722181558
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce
(skládkovné) ______________ -2 232,58t 192,00997221855 -11,62822160

685,95Přesun hmot998
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

61 221 998225111 kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 685,95

6 895,27
t 50,0013,719

711 Izolace proti vodě
6 895,271233,30)29,56

29,56
711132311 RdProv. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků Jrn2

59,12*0,5

I25 147Celkem
I

é

I
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