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Zápis č. 2.N/2014
z veřejného zasedání zastupitelstva města Stárkova
konaného dne 26. 11. 2014 na sále radnice ve Stárkově.
Přítomní členové zastupitelstva města Stárkova:

Cinka Josef
Pernica Rudolf
Mgr. Šedivý Marek
Šubrt Arne
Tobiášová Diana
Urban Petr
Vlach Bohumil

Účast zvolených členů zastupitelstva města Stárkova – 100%.
Ověřovatelé zápisu:

Šubrt Arne
Urban Petr

Zapisovatelka:

Ing. Nováková Olga

Program jednání:
1) Program veřejného zasedání
2) Projednání dodatku č. 3. smlouvy o dílo na stavbu „Stárkov – splašková kanalizace a
ČOV“ s firmou Stavoka Kosice, a.s., Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou.
3) Různé
V 17.45 hod. bylo veřejné zasedání zahájeno starostou města.
1) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno a schvaluje program dnešního veřejného
zasedání.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

2) Zastupitelstvo Města Stárkova bylo seznámeno a schvaluje dodatek č. 3. smlouvy o dílo
na stavbu „Stárkov – splašková kanalizace a ČOV“ s firmou Stavoka Kosice, a.s.,
Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou č. 1701/2014 ze dne 23. 06.2014.
Tímto Dodatkem se na základě odsouhlasení změnového listu č. 1 Objednatelem mění čl. V,
odst. 1. takto:
1.

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu
stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:
celková cena za veškeré stavební a provozní soubory a za ostatní náklady dle SOD
(vyjma nákladů na publicitu a propagaci projektu): 26.754.656,- Kč (slovy: dvacet šest
milionů sedm set padesát čtyři tisíc šest set padesát šest korun českých) bez daně
z přidané hodnoty (DPH),
- změna ceny dle ZL č.1: 1.158.711,79 Kč bez DPH (z toho: přípočet 1.158.711,79 Kč,
odpočet 0 Kč)
- nová celková cena za veškeré stavební a provozní soubory a za ostatní náklady dle
SOD ve znění tohoto Dodatku (vyjma nákladů na publicitu a propagaci projektu):
27.913.367,79 Kč (slovy: dvacet sedm milionů devět set třináct tisíc tři sta šedesát
sedm korun českých sedmdesát devět haléřů) bez daně z přidané hodnoty (DPH),
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- rezerva (ve stanoveném rozsahu a výši): 2.676.966,- Kč bez DPH,
- náklady na publicitu a propagaci projektu: 15.000,- Kč bez DPH,
- celková cena stavby (včetně nákladů na publicitu a propagaci projektu) bez rezervy:
27.928.367,79 Kč bez DPH,
- celková cena stavby (včetně nákladů na publicitu a propagaci projektu) s rezervou:
30.605.333,79 Kč bez DPH.
-

-

Tímto Dodatkem se v příloze č. 2 SOD – rozpočet díla:
doplňuje rozpočet stoky C z důvodu potřeby realizace přístupové komunikace (ZL 1)
doplňující rozpočet tvoří přílohu tohoto Dodatku.
Tímto Dodatkem se na základě aktuálního postupu realizace díla a ve vazně na dodatek
č. 2 smlouvy ruší příloha č. 4 SOD – platební kalendář a nahrazuje novým, který tvoří
přílohu tohoto Dodatku.

Zastupitelstvo Města Stárkova zplnomocňuje starostu pana Rudolfa Pernicu k podpisu výše
uvedeného dodatku č. 3.
Přítomno: 7

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

V 18,15 hod. bylo veřejné zasedání ukončeno starostou města.
Usnesení:
15/2014/N2
16/2014/N2

Schválení programu veřejného zasedání ZM konaného dne 08. 12. 2010
Schválení dodatku č. 3. smlouvy o dílo na stavbu „Stárkov – splašková
kanalizace a ČOV“ s firmou Stavoka Kosice, a.s., Kosice 116, 503 51
Chlumec nad Cidlinou.

-----------------------------------------Ing. Olga Nováková – zapisovatelka

------------------------------------------Arne Šubrt – ověřovatel zápisu

----------------------------------------Rudolf Pernica – starosta města

------------------------------------------Petr Urban – ověřovatel zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 01. 12. 2014.
Pozn.: Veškeré přílohy existují pouze v tištěné podobě a jsou k nahlédnutí na MěÚ ve
Stárkově.

