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1)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 1.100.000,00 Kč, a to uvolnění
finančních prostředků z kapitoly 741 - kofinancování dotačních titulů na dofinancování akce
„Sběrný dvůr odpadů města Žatec“:
Výdaje: 741-6171-6901, org. 2019
Výdaje: 739-3722-6121, org. 520

- 1.100.000,00 Kč (kofinancování)
+ 1.100.000,00 Kč (Sběrný dvůr odpadů)
O: Ing. Kateřina Mazánková
Ing. Renata Sedláková
T: 15. 02. 2019

2)

Zdůvodnění:

Rada města Žatce usnesením č. 21/19 ze dne 14. 01. 2019 doporučila Zastupitelstvu města Žatce
schválit rozpočtové opatření ve výši 1.100.000,00 Kč, a to uvolnění finančních prostředků
z kapitoly 741 - kofinancování dotačních titulů na dofinancování akce „Sběrný dvůr odpadů
města Žatec“.
Usnesením č. 170/17 ze dne 13. 11. 2017 byla Zastupitelstvem města Žatce na investiční akci
„Sběrný dvůr odpadů města Žatec“ uvolněna částka 23.000.000, 00 Kč. Cena z výběrového řízení
na stavební práce byla nižší než hodnota veřejné zakázky. Na základě toho byl v rámci převodu
finančních prostředků na konci roku 2017 vrácen do rozpočtu města 1.000.000,00 Kč. Při
provádění stavebních prací vznikly změny, díky kterým vznikly vícepráce ve výši 998.004,41 Kč
bez DPH. Jedná se o tyto změny:
Změna č. 1 - dodatečné stavební práce - osazení nových dvoukřídlích vrat do oplocení, oprava
položkového rozpočtu v souladu s projektovou dokumentací. Z důvodu zajištění přístupu na
zbývající část pozemku p.p.č. 5502/2 v k.ú. Žatec budou do oplocení osazena nová dvoukřídlá
vrata. Dále bylo vzhledem k terénním úpravám upraveno oplocení sběrného dvora a dán do
souladu s projektovou dokumentací počet a typ plotových sloupků.

Změna č. 2 - optimalizace skladby konstrukce komunikace a zpevněných ploch - na základě
provedených statických zatěžovacích zkoušek v úrovni zemní pláně zpevněných ploch nebyla
prokázána požadovaná hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 ≥ 45 MPa (19 MPa) a lze konstatovat,
že je únosnost zemní pláně v celé ploše nevyhovující. Na základě výše uvedeného byla
projektantem navržena optimalizace skladby konstrukce komunikace a zpevněných ploch.
Změna č. 3 - betonové konstrukce - po zjištění skutečného stavu podloží byla optimalizována
pevnost betonu (použit beton vyšší pevnosti)
Změna č. 4 - zemní práce a odkopávky – chyba v projektové dokumentaci/výkazu výměr, jedná
se o navýšení objemu odkopávek a prokopávek na základě skutečného stavu po zaměření
geodetem. S tímto souvisí navýšení objemu přesunů hmot
Změna č. 5 - zkoušky hutnění - v projektové dokumentaci a rozpočtu stavby bylo uvažováno s
dynamickými zkouškami hutnění na základě hydrogeologického posudku v rámci projektové
přípravy, kde se předpokládalo podloží z jemnozrnných písků (metoda je vhodná pro nesoudržné
zeminy). Po odkrytí základového horizontu stavby bylo provedeno posouzení horninového
podloží a bylo konstatováno, že lze celou základovou plochu stavby považovat za budovanou
horninami sprašového typu. Na základě tohoto bylo rozhodnuto o změně druhu zatěžovací
zkoušky na statickou
Změna č. 6 - jedná se o navýšení objemu betonu na základě skutečného stavu
Změna č. 7 - zakládání - chyba v projektové dokumentaci/výkazu výměr, kde bylo uvažováno
s jednostranným bedněním, které nebylo možné použít při betonování stěn použít
Změna č. 8 - na základě požadavků dodavatele mostní váhy bylo nutné upravit stavební
připravenost pro uložení váhy a po jejím uložení bylo nutné dodatečně instalovat odvodňovací
žlaby.
Jednotlivé změny budou předloženy poskytovateli dotace k posouzení jejich způsobilosti.
Detailní přehled změn vč. cen je k nahlédnutí na ORM.
Na akci Sběrný dvůr odpadů města Žatec byla Státním fondem životního prostředí poskytnuta
dotace ve výši 85% uznatelných nákladů. Konečná výše dotace bude stanovena po doložení
všech podkladů pro vydání rozhodnutí.
Stav kofinancování dotačních titulů ke dni 14. 01. 2019 činí 22.000.000,00 Kč

