
Město	Týnec	nad	Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 18/2017

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 16.10.2017

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Ing. Bedřich Pešan
František Kašpárek
Mgr. Petr Znamenáček
Pavel Korec

Omluveni: 

Ing. Miloš Albl, tajemník

Přizváni:

---

Program jednání:

1. Kontrola minulého zápisu
2. Nová usnesení
3. Různé

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 16.10.2017
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Schůze rady byla zahájena v 16:00 hodin v zasedací místnosti rady.  

A) Zahájení
Jednání rady bylo řádně svoláno. Je přítomna nadpoloviční většina členů rady. Zápis z předchozího jednání
byl ověřen, námitky nebyly podány. Úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. Rada schvaluje program 
jednání.
B) Nová usnesení
18/1 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla „Tělocvična ZŠ Města Týnec nad Sázavou“ ze dne 

1. 6. 2017 se společností Fastav Bau, s.r.o. Předmětem dodatku jsou změny dle změnových listů 
č. 3 až 6. 
ZL č. 3 řeší odstranění dlažby pod asfaltem, která byla nově identifikována po odstranění příslušné 
asfaltové vrstvy komunikace. Důvodem této změny je zásadní nesoulad reálné situace dotčené 
stavby s dostupnými výkresy těchto staveb, které byly podkladem projektové dokumentace, 
přičemž Objednatel i projektant nemohli tuto skutečnost objektivně předvídat a tato byla zjištěna 
až při realizaci stavby.
ZL č. 4 řeší vybudování a úpravy splaškové kanalizace. Jedná se o dodatečné stavební práce, které 
nebyly předvídány v původním projektu. Tyto stavební práce jsou pro řádné dokončení a 
fungování díla nezbytné, přičemž zejména z technických a ekonomických důvodů není možné, aby 
tyto práce byly realizovány jiným dodavatelem, než je Zhotovitel.
ZL č. 5 řeší vybudování a úpravy dešťové kanalizace a vodovodu včetně doplnění výztuže věnců. 
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly předvídány v původním projektu. Tyto stavební 
práce jsou pro řádné dokončení a fungování díla nezbytné, přičemž zejména z technických 
a ekonomických důvodů není možné, aby tyto práce byly realizovány jiným dodavatelem, než je 
Zhotovitel.
ZL č. 6 řeší úpravy ve vymezení požárního vodovodu. Důvodem této změny je zásadní nesoulad 
reálné situace dotčené stavby s dostupnými podklady projektové dokumentace, přičemž 
Objednatel i projektant nemohli tuto skutečnost objektivně předvídat a tato byla zjištěna až při 
realizaci stavby.
Cena stavby se navyšuje o 1.449.225,88 Kč bez DPH. Celková cena stavby po změnách činí 
33 366 491,84 Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo
Tělocvična ZŠ Města Týnec nad Sázavou.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/1 zajistí Ing. Bedřich Pešan

18/2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti budov městského úřadu a 
polikliniky v Týnci nad Sázavou“. Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 
předloženou hodnotící komisí a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky nejvýhodnější nabídce:
část 1 - Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Týnci nad 
Sázavou - společnosti Stavební firma Pazdera s.r.o., IČO: 27110176. Nabídková cena bez DPH je 
14.744.268,43 Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na zhotovení díla 
Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu v Týnci nad Sázavou
část 2 - Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti budovy polikliniky v Týnci nad Sázavou -
společnosti Stavební firma Pazdera s.r.o., IČO: 27110176. Nabídková cena bez DPH je 6.974.365,17 
Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na zhotovení díla Rekonstrukce a snížení 
energetické náročnosti budovy polikliniky v Týnci nad Sázavou
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 18/2 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o ukončení smlouvy s DakaStavem na přístavbu školy. Proběhlo jednání na ministerstvu 

financí. Řeší se převzetí staveniště. Připravuje se zabezpečení stavby, následovat bude výběrové 
řízení na dokončení stavby. 

Konec jednání v 17:00

Termíny jednání v roce 2017:
rada: 30.10., 13.11., 27.11., 18.12.
zastupitelstvo: 11.12.




