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PŘEDKLÁDÁ:  Rada města 
ZPRACOVAL:  Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta města 
 

NÁVRH NA USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí po projednání  
Usnesením č. 
I. Schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU pro 
seniory s denním stacionářem, SEZIMOVO ÚSTÍ – II. ETAPA“, uzavřené dne 19.3.2020 se 
společností ACG – Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady, IČ: 27094359, 
jehož předmětem je úprava rozsahu díla (vícepráce a méněpráce) a s tím související navýšení ceny 
díla o 299.179,35 Kč bez DPH z původní ceny 42.957.863,01 Kč bez DPH na cenu 43.257.042,36 Kč 
bez DPH (49.745.598,71 Kč vč. DPH) dle předloženého návrhu.  
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Rada města předkládá ZM k projednání na základě žádostí dodavatele a po projednání a úpravách 
ze strany technického dozoru města návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na výstavbu II. etapy 
DPS, jehož předmětem je úprava rozsahu díla (vícepráce a méněpráce) a s tím související navýšení 
ceny díla. 
   
 

  popis 
Cena  

bez DPH 
Cena 

vč. DPH 

ZL01 Dodávka minerálních podhledů s PO 1.NP – stávající objekt 116 700,00 134 205,00 

ZL02 
Demontáž a zpětná montáž minerálních podhledů s  
PO 1.NP – stávající objekt 62 140,00 71 461,00 

ZL03 Zvonky v bytech 58 141,80 66 863,07 

ZL04a Strukturovaná kabeláž 39 632,60 45 577,49 

ZL04b Napojení požárních klapek na DPS 46 216,00 53 148,40 

ZL05 Přemístění zeminy do 15 km s rozprostřením 17 266,00 19 855,90 

ZL06 Odečet penetračního nátěru a živičné izolace – balkony -14 255,99 -16 394,39 

ZL07 Odečet vodor. ochranného prvku balkonové dveře -48 999,30 -56 349,20 

ZL08 XPS 70 50 mm D+M – balkony 22 338,24 25 688,98 

CELKEM 299 179,35 344 056,25 

 

ZL01 a ZL02 – při propojování sítí mezi I. a II. etapou byly z objektivních důvodů částečně 
poškozeny minerální podhledy s PO v 1. NP – dle požadavku objednatele dohodnuto dodání 
nových (nebylo uvažováno v projektové dokumentaci a rozpočtu) 
ZL03 – instalace rozvodů a zvonků do bytů (nebylo uvažováno v projektové dokumentaci a 
rozpočtu) 
ZL04a – v PD a položkovém rozpočtu byly nižší, než potřebné bm kabelů strukturované kabeláže 
ZL04b – úprava projektu připojení požárních klapek k EPS 
ZL05 – úprava na základě skutečného množství odtěžené a uskladněné zeminy 



ZL06 – na balkonech nebyl proveden penetrační nátěr a živičná izolace (parozábrana), neplnila by 
tam svoji funkci pod extrudovaným polystyrenem a izolací z PVC 
ZL07 – vodorovné ochranné prvky balkonových dveří nebyly po dohodě realizovány 
ZL08 – vyrovnání výšky balkonových podlah mezi I. a II. etapou dodatečnou instalací 
extrudovaného polystyrenu  
 
PŘÍLOHY 

 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 27.10.2020, vč. Rekapitulace změnových listů  
a změnových listů č. 01, 02, 03, 04a, 04b, 05, 06, 07 a 08. 


