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Název stavbv;

Číslo smluvníhn vztahu;

Ná/ev Části stavby (PS, SO);
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Workoutuvč hřiště 5il>eDÍk v Mosté
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Na základe omámeni ... t .U r..-. -..1 . J .v j - J.. o skuieCnoslech, které vyžaduji provést
zménu smluvní dokumentace ve smyslu objedná^ lcy/hodu 5.8/5.9/Í2.3/Í2.4 smlouvy o dílo. Zroína be týká 

rectmického řeSení díla s dopadem ca jeho smluvní cenu- lennin dokončetu díla

Původní reSeni dle smluvní dokumentace: Požadované prvky jsou • 2x lavice se stálky single. 2x lavice eco 
«ingle. žebřík s kruhy na retezech na ruCkováni, slackline dl. 2,0m, přelézací sténá, pneu dr^ia (spojené 
pneumatiky na proskakování). Dopadovou plochu bude tvořit zaftavflovací gumová rohož.

Nove řešeni: Nově byly dohodnuly tylo cviCebni prvky - Ix funkční lavice teenage, 2x Slep up, Ix Stalky, Sikmč 
křidlo na ručkování (Wing), držáky na boxovací pytel, činky a knihy, delší Slack line v dl. 4,0m. Dopadová 
plocha, na které budou umístěny všechny prvky mimo Slack hne, bude provedena z EPDM lítého tartanu v ll, 
5Dmm

Zdůvodněni /ménv: 2x lavice se stálky single bude nahrazena funkční lavicí teenage. 2x lavice eco single bude 
nahrazena prvky Step up. Na místo žebříku s kruhy oa řetězech bude provedeno šikmé křídlo • Wing a držáky 
na boxovací pytel, činky a kruhy. Přelézací stěna je ruhrazena minibradly a nízkými hra/dami. Pneu dráha 
(spojeué pneumatiky na přeskakování) je nahrazena Slack hne v delším provedení dl. 4,0m. Zvýšení ceny 
stavby vychází z kvalitnějšího materiálu, který bude použit ua dopadovou plochu pod cvičební prvky - EPDM litý 
tariau provedený na štětkové lože. Z důvodu změny technologického postupu realizace dopadové plochy bude 
prodhnižcn termín dokončeni suvby . Změna materiálu dopadové plochy byla vyvolána požadavkem cvičenců
zajistit kvalitnější povTch pod jednotlivými cvičebními prvky, který zajistí rovínatosi a bude snadněji 
udržovatelný. Jejich žádost byla předána až po vyhlášeni veřqné zakázky.

Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v prefektové dokumemaci a amluvTíic^ drátumenVccVi. PHpadoé dodatečné Mavtbní práce plyntti« x 

realizace Tměny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z fM-osiředků otf e<inalele.

Vliv změnv na výkresovou dokumentaci; ne
Výkresovou dokumentaci ke zrněné zoracoval:

VI iv /měn v na smluvní cenu: ano

Cena díla dle smluvnibo vztahu vt. DPH 617 100.00 Kč

Pofttéenknavýšeni ceny díla vč. DPH: 83 018,10 Kč

Noví cena díla vč, DPH: 700 118.10 Kř

Vliv změny na termín dokončení díla: ano
Termín dokoučení díla dle smluvního vztahu: 25.9.2018

Nový termín dokončeni díla: 5.10.2018
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ZméDu navrhuje (juièno, příjmení): Ondř^ Kuíera. jednatel společnos
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Zméoový list vyhotovil (jméno, pHjmeni): , refer

Datum : 9. Podpis:
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Oprávněný zástupce /hotovirele (jméno, příjmení): Ondřq Kučera, j
Pcxip. R

Datum

Oprávněný zástupce pn^ektanta (jméno, příjmení):

Datum: Podpis;

.ro.

IC

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Papa ěsta

Datum; \] -OJ. 2018 Podpis: 

-
Spráws rozpočiu (jméno, přymení):  e
Datum; ')q ^ Podpis: 
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Příloha změnového listu: Výpočet
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Workoutové hřistč Šibeník v Mostě 

Výpočet aavýšení ceny:

Cena dle púvcxinj nabídky.....  510 000,- Kč bez DPH 617 100,- Kč s DPH

Cena dle nové nabídky........... 578 610,- Kč bez DPH 700 118,10 Kč s DPH

Navýšení ceny činí................. 68 610,- KČ bez DPH 83 018,10 Kčs DPH

Důvod navýšení ceny:

Zvýšeni ceny stavby vychází z kvalitnějšího materiálu, který bude použit na 
dopadovou plochu pod cvičební prvky. Původně se uvažovalo s gumovými 
rohožemi, nově bude použit EPDM lity tartan provedený na štěrkové lože.
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