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DODATEK č. 20
k mandátní smlouvě pro „ Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic
do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřim" uzavřené mezi městem Kuřim a
Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24.4.2002.
ev. číslo dodatku smlouvy mandatáře: 0058/ÚIS/18
ev. číslo smlouvy mandanta: 96/2002/20

Mandant
Zastoupený
IČO

Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
00281964

Mandatář : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1 a, Pisárky, 603 00 Brno,
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Zastoupený : Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

IČO : 46347275
DIČ : CZ46347275

I.

1/ Na základě rozpočtu města Kuřim pro rok 2018 - akce zajišťované Brněnskými vodárnami a
kanalizacemi, a.s. a v souladu se zněním článku II mandátní smlouvy ze dne 24.4.2002 se mění
tímto dodatkem Příloha č.l mandátní smlouvy „Roční plán investic - seznam svěřených
staveb" pro rok 2018.

II.

1/ Město Kuřim prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nejsou předmětem
jeho obchodního tajemství. Informace o cenách a plnění jednotlivých položek zařazených do
smlouvy jsou uveřejňovány městem v rámci povinného uveřejňování rozpočtu města na
příslušný rok.
2/ Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě
nejsou předmětem jejího obchodního tajemství vyjma vzorce pro výpočet výše úplaty včetně
vysvětlení jednotlivých komponent vzorce a sjednané výše koeficientu v či. V.l. mandátní
smlouvy a vyjma výše koeficientu inženýrské činnosti a sjednané výše úplaty za
inženýrskou činnost v jednotlivých dodatcích.
3/ Smluvní strany prohlašují, že ostatní údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nejsou
informacemi požívajícími ochrany majetkových poměrů.
4/ Tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o
registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění
v registru smluv město Kuřim.
5/ Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.



6/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
II Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM Kuřimi č. j. 15/2018 ze dne 17. 1. 2018.

Příloha č.l „Roční plán investic - seznam svěřených staveb" pro rok 2018 je nedílnou součástí
tohoto dodatku k mandátní smlouvě.

V Kuřimi dne V Brně dne ?3-0M0g



Příloha č.l „Roční plán investic - seznam svěřených staveb" pro rok 2018
k dodatku č. 20 mandátní smlouvy, mandátní smlouva uzavřená mezi městem Kuřim a
Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24.4.2002.

li FINANČNÍ ZDROJE jsou dány rozpočtem města Kuřimi pro rok 2018

2. PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

a) Projekční příprava staveb v roce 2018:

al) Kuřim, ul. Legionářská I - rek, kanál, a vodovodu - vč. IC 2 479 631,- Kč
Rekonstrukce kanalizace DN 500/750, DN 300 v délce 395 m. Rekonstrukce vodovodu DN
200, DN 150, DN 100 a DN 80 v délce 496 m. Součástí rekonstrukce je obnova komunikace
v nutném rozsahu, a dále koordinace se stavbou SUS JMK oprava vozovky v ul. Legionářská.
(Zpracovatel PD, firma PROVO, spol. s r.o., tennín dokončení 05/2018.)

a2) Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace - vč. IC 458 480,- Kč
Rekonstrukce kanalizace DN 300 v celkové délce 206 m, včetně obnovy povrchů v nutném
rozsahu rekonstrukce.
Náklady na zpracování PD jsou uvedeny včetně dodatku č. 1 akce: „Kuřim, Bezručova čtvrť -
rekonstrukce kanalizace", která zohledňuje změnu rozsahu díla o rekonstrukci kanalizace
DN 300 v délce 70 m.
(Zpracovatel PD, firma DUIS s.r.o., termín dokončení 07/2018.)

a3) Kuřim Podlesí, ul. Kpt. Jaroše - rek, kan. a vodovodu - vč. IC 1 604 285,- Kč
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v celé ulici od Křižovatky Šmeralova po křižovatku
Fučíkova včetně obnovy povrchů.
(Zpracovatel PD, firma JV PROJEKT VH s.r.o., termín dokončení 06/2018.)

Příprava staveb r. 2018 - předpokládané výdaje celkem: 4 542 396,- Kč

b) Realizace staveb v r. 2018:

bl) VDJ Kuřim II pásmo - rekonstrukce technologie 7 682 278,-Kč
V roce 2018 bude realizována stavba rekonstrukce technologie armaturní komory ve
VDJ Kuřim II pásmo.
(Zhotovitel stavby ARKO TECHNOLOGY, a.s., termín dokončení 08/2018.)

b2) Inženýrská činnost + DPH z položky bl) 195 207,-Kč



b3) Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu - vč. IČ 6 181 463,- Kč
V roce 2018 bude realizována stavba rekonstrukce vodovodu DN 80 LT v celé délce
ulice 288 m. Náklady stavby jsou uvedeny podle srovnávacího rozpočtu stavby. Skutečná cena
díla bude známa po ukončení výběrového řízení a uzavření SOD s vybraným zhotovitelem.
Nutnou podmínkou realizace stavby rekonstrukce vodovodu v ul. Úvoz je vyřešení koordinace
stavby se stavbou rekonstrukce podzemních sítí EON a vyřešení způsobu zapravení povrchů
v celé ulici.

b4) Inženýrská činnost + DPH z položky b3) 157 071,-KČ

V roce 2017 byla dokončena projektová dokumentace stavby Kuřim, ul. Zahradní -
rekonstrukce kanalizace. Realizaci této stavby je možné zahájit až po majetkoprávním
vypořádání dotčených pozemků, dokončení projekční přípravy koordinované stavby obnovy
uličního prostoru v ul. Zahradní, jejímž zadavatelem je město Kuřim, a dále po dokončení
stavby rekonstrukce vodovodu v ul. Úvoz.

Po vypracování projektových dokumentací dle bodu 2a) „Projekční příprava staveb v roce
2018" se v letech 2018 až 2022 předpokládá jejich realizace.
Je na rozhodnutí města Kuřimi stanovit pořadí zahájení realizace připravovaných staveb podle
aktuální potřeby města a množství potřebných investičních prostředků, jejichž výši v daném
roce určuje město Kuřim svým rozhodnutím.
Pořadí realizace jednotlivých staveb v letech 2018 až 2022 stanovené městem Kuřimi je nutné
zapracovat včetně nákladů do přílohy č.l „Roční plán investic - seznam svěřených staveb"
pro daný rok.

Realizace staveb r. 2018 - předpokládané výdaje celkem: 14 216 019,- Kč

3. VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI MANDATARE

Mandatář bude pro mandanta v roce 2018 zajišťovat v rámci mandátní smlouvy projekční
přípravu staveb, uvedenou pod bodem 2a) a realizaci staveb uvedenou pod bodem 2b). Součástí
zde uvedeného finančního objemu je DPH a cena za inženýrskou činnost, sjednaná pro rok 2018
(ve výši z realizovaného finančního objemu při přípravě a realizaci staveb plus DPH).

V Kuřimi dne V Brně dne 1 3 -02- 2018


