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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

17. Zastupitelstva města
konaného dne 21.6.2021

Informace o průběhu investičních akcí města 2021

Předmětem předkládaného materiálu je pravidelná informace o stavu jednotlivých investičních akcí a velkých
oprav v roce 2021, která je doplněna o zákl. informace o veřejných zakázkách a žádostech o dotace. Podklad
materiálu tvoří:
- souhrnná tabulka akcí, která je pro tuto potřebu průběžně aktualizována a je přílohou č. 1 tohoto materiálu
- souhrnná tabulka s informacemi o veřejných zakázkách města za období 01-05/2021 (příloha č.2)
- souhrnná tabulka s informacemi k podaným žádostem o poskytnutí dotací na projekty města a jeho PO za
období 01-05/2021 (příloha č.3)
- návrh na rozpočtové opatření na akci Příjezdová komunikace ke kamenolomu, který  je předkládán na základě
 skutečností blíže popsaných v důvodové zprávě, vyžadující nutnost dodatečných  stavebních prací v
základových konstrukcích komunikace. V rámci předloženého návrhu rozpočtového opatření je nutné pro vlastní
realizaci stavby  a její úspěšné dokončení navýšit finanční prostředky do rozpočtu na rok 2021.
 

§ 35 zák. o obcích
 

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
informace o přípravě a průběhu investičních akcí a velkých oprav města v roce 2021, doplněné o
informace vztahující se k proběhlým veřejným zakázkám města a o informace k podaným žádostem o
poskytnutí dotací na projekty města a jeho PO, vše za období 01 - 05/2021

II. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v navýšení financování a navýšení investičních výdajů o částku 950 tis.
Kč na úhradu nákladů vzniklých zvýšením technické a stavební náročnosti účelové komunikace pro akci
Příjezdová komunikace ke kamenolomu 

Michal Šmarda
 starosta
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Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík

Vyjádření: Jednotlivé akce jsou projednávány v investičních poradách, na
kontrolních dnech projektových prací, na kontrolních dnech realizačních
prací a v radě města.
Odbor investic města doporučuje vzít informace k jednotlivým akcím,
veřejným zakázkám i podaným žádostem o dotaci na vědomí.
RM na své 42. schůzi doporučila a Odbor INV a FIN doporučují navýšit
finanční prostředky na zdárné dokončení díla Komunikace ke
kamenolomu.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy: V návaznosti na přípravu a průběh investičních akcí a velkých oprav pro
rok 2021 je ve vazbě na v 2. pol. 2019 vzešlý požadavek od členů
zastupitelstva města předkládána informace o aktuálním stavu těchto
akcí. Průběh a popis jednotlivých akcí je uveden v příloze č. 1 - tabulka
investic a velkých oprav.
 
Součástí materiálu je také:
1/ tabulka veřejných zakázek města za období 01-05/2021, kde kromě
názvu zakázky a vítězného uchazeče je zřejmý počet oslovených
uchazečů a počet podaných nabídek v jednotlivých zakázkách - příloha
č.2.
Průběžně jsou informace k VZ k dispozici i na stránkách:
https://zakazky.nmnm.cz .
 
2/ tabulka předložených žádostí o poskytnutí dotací na akce města a jeho
příspěvkových organizací za období 01-05/2021 - příloha č.3
 
3/ informace k průběhu realizace projektu Komunikace ke kamenolomu
(přílohy č. 4 - 6)
S ohledem na schválenou investici do rozpočtu na rok 2021 proběhlo
začátkem roku výběrové řízení na stavební práce "Komunikace ke
kamenolomu". Na základě výběrového řízení byla se zhotovitelem
Aquasys s.r.o. uzavřena smlouva o dílo a následně byly stavební práce
zahájeny v dubnu 2021. Po provedení skrývky a odtěžení jednotlivých
vrstev dle PD bylo zjištěno, že celé území je s ohledem na geologické
podloží velice nestabilní, složité, pásovitě rozlišné, s četnými naplavenými
vrstvami, s množstvím nefunkčních melioračních uzlů, které měly
původně stahovat do přilehlého potoka převážnou část spodních vod z

https://zakazky.nmnm.cz/
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okolních kopců a luk. Z toho důvodu byl mimo jiné také v průběhu
prováděných prací přizván geolog (firma ALGEO), který provedl podrobné
průzkumy podloží a zemní pláně a navrhl taková skladbu podkladových
vrstev komunikace, která  bude splňovat technické vlastnosti  uváděné v
PD.
S ohledem na výše uvedené byly projektantem navrženy nutné změny v
PD, a to na základě  provedených statických zatěžovacích zkoušek
geodetickou firmou na místě stavby. Jednotlivé změny budou rovněž s
ohledem na SoD narozpočtovány v soustavě RTS a následně
zhotovitelem v souladu s vysoutěženou nabídkovou cenou naceněny.
Pro zdárné dokončení této účelové komunikace, je nutné v souladu s
navrženými změnami v PD a v souladu se stanovisky geologů navýšit
finanční prostředky na tuto akci rozpočtovanou pro rok 2021 o částku 
950 tis,Kč .
Tyto finance budou využity na stavební práce zahrnující dodatečné
zajištění stability spodní vrstvy komunikace. Dále je v požadovaném
navýšení zahrnuta i cena za minimální rozsah nutného provedení
povrchové úpravy v asfaltovém provedení, tyto zpevněné plochy budou
umožňovat pevný nájezd a výjezd z účelové komunikace na ostatní
vyasfaltované komunikace.
 
Navýšení rozsahu nutných prací a tím i finančních nákladů zahrnuje
následující členění:
Cena dle VZ a SOD : 2 783 900 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 k SoD (uzavřen koncem května 2021): navýšení ceny
dodatkem o částku 369 646,44 Kč bez DPH
- změny řeší úpravu projektu z důvodu  provedení odvodnění
staveniště obnoveným  melioračním systémem,  realizace nového
propustku, rozšíření směrových oblouků, nájezdu a výjezdu 
 
Změny č. 2 (budou předmět plánovaného dodatku č.2 k SoD)
- navýšení ceny dodatkem se předpokládá v částce 950 000 Kč bez DPH
- změny řeší úpravu projektu  odtěžení neúnosných plastických jílů pod
úroveň zemní pláně (0,5 - 1,2 m) a nahrazení štěrkovými vrstvami,
dodatečné opravy původních meliorací a napojení do vodoteče, změna
zahrnující zpevnění nájezdů a výjezdů z komunikace asfaltovou  vrstvou 
 
Předpokládané celkové náklady na realizaci stavby stavby včetně
dodatků s firmou AQUASYS pak budou ve výši 4 103 546 Kč bez
DPH, oproti původní nabídce se jedná o předpokládané navýšení celkem
o 1 319 646  Kč.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - tabulka investic a velkých oprav - 06_2021 (Veřejná) 
Příloha - č.2 - soupis VZ města a jeho PO k 31.5.2021 (Veřejná) 
Příloha - č.3 - seznam podaných žádosti o dotace za období 01-05/2021
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(Veřejná) 
Příloha - č.4 - Posouzeni aktivni zony komunikace ke kamenolomu
(Veřejná) 
Příloha - č.5 - SoD stavba_cesta ke kamenolomu anonym.pdf (Veřejná) 
Příloha - č.6 - dodatek c_1_k SoD komunikace ke
kamenolomu_anonym.pdf (Veřejná) 

Materiál projednán: průběžně v každém zastupitelstvu města

Přizváni:
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