ZMĚNOVÝ LIST č. 001
ke Smlouvě o dílo ze dne 30.9.2020
Žadatel:

Obec Staré Křečany, IČO: 00261653

Název projektu: Stavební úpravy č.p. 38 ve Starých Křečanech
ID projektu:

298D223001302

Výzva:

Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury

Seznam a stručné zdůvodnění změn: (číslo a název změny dle celkového seznamu změn)
ZM 01

- náhrada kleneb – u části kleneb, které byly projektem určeny k zachování došlo k jejich pádu, zbylá
část kleneb byla z důvodu statických poruch zbouraná, klenby jsou nahrazeny monolitickými stropy nepředvídaná změna
- doplnění překladů – v souvislosti s náhradou kleneb za monolitické stropy je nutné doplnit nadpraží
několika otvorů překlady z válcovaných nosníků pro možnost uložení desek do těchto stěn –
nepředvídaná změna
- demontáž trámů – ve výkazu výměr menší počet, po odhalení skutečného počtu trámů doplněno

ZM 02

- záměna systému stropní konstrukce nad 1.NP - nové stropy nad 1.NP nelze realizovat systémem
Rector, náhrad za monolitické stropy – nepředvídaná změna

ZM 03

- doplnění ztužidla ZV02 – na žádost projektanta bylo doplněno ztužidlo ZV02 také v příčce mezi
místnostmi 114/155 a 116/117 – nepředvídaná změna
- likvidace septiků – pod místnostmi 117-122 a 131-133 byly nalezeny septiky – po odkrytí konstrukcí
zjištěny dva septiky navíc

ZM 04

- změna bytů s pečovatelským bydlením na nájemní byty (uvedení do souladu s územním plánem a
platnou legislativou) – požadavek investora

ZM 05

ZM 05

ZM 06

ZM 07

ZM 08

- jedná se o změnu bytů - na každém patře (I,II,III) budou pouze dva bezbariérové byty ( celkem šest)
náklady týkající se bezbariér byly na ostatní byty odečteny a jsou i nadále připraveny jako bezbariérové
bez zařízení – požadavek investora

ZM 09

- jedná se o svislou izolaci z asfaltových pásů – nebylo ve výkazu výměr

ZM 10

- drenáže okolo objektu – nebylo ve výkazu výměr

ZM 11

- změna střešní krytiny
Textace ze zdůvodnění projektanta:
"největší změny nastaly ve skladbě střechy a konstrukci krovu, kdy subdodavatel , firma KASPER navrhla
sbíjené vazníky velice subtilní s tendencí se při vysychání dřeva kroutit. Oproti projektu kdy byl horní a
dolní pas ze dvou fošen tl. 30 mm navrhl subdodavatel pasy z jednoho profilu tl. 50mm a výplet vazníků
je též minimalizován na hranici únosnosti. Současně negarantuje subdodavatel provedení tesařských
konstrukcí z vyschlého dřeva ( požadovanou hodnotu dle PD 8%, dle normy max. 20%) a podle sdělení
zástupce firmy KASPER bude vlhkost dřeva okolo 30%. Proto bylo započteno druhé bednění pod difúzní
folií ve změněn z 04 /2021 i v rozpočtu(v původním projektu bylo bednění na vaznících ve skladbách
jako rezerva, pokud bude řezivo vyschlé ( 8-10% vlhkosti) a nehrozí kroucení vazníků, ztráta stability,
pak by nemuselo být provedeno a namontováno).
Při vysoké vlhkosti řeziva a situaci na stavbě, kdy není střecha a objekt ochráněn zaplachtováním proti
srážkové vodě, hrozí při vysychání vazníků jejich zkroucení, ztráta pevnosti ve spojích a celková
nestabilita jednotlivých vazníků. Proto je nutné realizovat toto bednění, ztužit a zavětrovat celou
konstrukci krovu vrchní části mansardové střechy."
"vysoká vlhkost řeziva a bednění má značný vliv i na další úpravu a to doplnění filtračního pásu pod TiZn
(v původní PD byl filtrační pás jako jistina proti vzniku rosení spodní strany plechů a vzniku takzvané
teplovodní koroze (ta způsobuje plošné proreznutí plechových tabulí), při předepsané vlhkosti 8-10%
není nezbytně nutný filtrační pás a proto v původní PD byl uveden jen ve skladbě a nebyl započten v
rozpočtu). Ve změně 04/2021, kdy bylo jasné , že řezivo bude vlhké ( okolo 30%) pak by bylo hazardem
nenamontovat pod TiZn plech filtrační pás, který ochrání plechovou krytinu proti prorezavění. Aby byl
vykompenzován nárůst ceny o filtrační pás byla na horní část mansardové střechy zvolena krytina z
mPVC - PROTAN SE 1,6 mm + OMEGA profily, která je levnější než TiZn plech. Zvolená krytina má
následující výhody a to ne jen nižší cenu: prokazatelná životnost folie PROTAN přesahuje 40 let,
pohledově není v zásadě rozeznat rozdíl od falcované plechové krytiny, speciální dekor povrchu zajišťuje
protismykovou úpravou a není nutné realizovat speciální protismykové pochůzné chodníčky na střeše

pro pohyb údržby, montáž a pokládkafolie z mPVC je snadnější než u falcované krytiny, pro prostupy
střešním pláštěm (VZT, kanalizace, záchytné body, podpěry solárních panelů , antény…) má speciální
tvarovky, které zajistí 100% vodotěsnost oproti složitému oplechování u TiZn střechy."
reakce dodavatele:
Firma KASPER CZ je společnost vlastnící veškerá oprávnění pro výrobu a montáž sbíjených vazníků dle
platných předpisů. Konstrukci navrhla dostatečně únosnou a stabilní, k čemuž se logicky zavazuje i ve
smluvním vztahu. Vlhkost dřeva pro výrobu vazníků taktéž splňuje platné normy. Projektantem uváděná
a v PD požadovaná vlhkost 8% zabudovaného řeziva do stavby je v praxi neproveditelná - dřevo takto
nízké vlhkosti se využívá v nábytkářském průmyslu, nikoli ve stavebnictví. Jak uvádí sám projektant,
druhá vrstva bednění i filtrační pás pod titanzinkový plech byla uvedena ve výkresové části původní PD
(a to jako pevná součást skladby střech, nikde není zmínka o jakési rezervě) nikoliv však ve výkazu výměr
na což jsme upozornili v zápisu z 8. kontrolního dne (v zápise z KD poř. č. 19) a projektant toto následně
potvrdil. Záměnou (prolevněním) střešení krytiny na horní části střechy se tak kompenzují opomenuté
položky ve smluvním rozpočtu a nelze to uvádět do souvislosti s dodávaným materiálem tesařských
konstrukcí.

DOPAD ZMĚNY (ZMĚN) DO CENY DÍLA:

2 579 576 Kč (bez DPH)

REKAPITULACE CENY DÍLA PO ZMĚNĚ (ZMĚNÁCH) bez DPH:
Cena díla dle Smlouvy o dílo
Cena Změny (Změn):
Cena Díla po Změně (Změnách):

48 967 650 Kč
2 579 576 Kč
51 547 226 Kč

VLIV ZMĚNY (ZMĚN) NA SMLUVNÍ TERMÍNY:
Provedení změn dle tohoto Změnového listu nebude mít vliv na plnění Harmonogramu provádění díla, smluvní
termíny plnění a na termín dokončení a předání díla dle Smlouvy o dílo.

PROVEDENÍ ZMĚNY (ZMĚN):
Provedení změn dle tohoto Změnového listu bude splňovat podmínky Smlouvy o dílo. Změny budou provedeny ve
stejném standardu (co do materiálů a provedení) tak, jak je požadováno a předpokládáno v DPS a ve Smlouvě o
dílo.

SEZNAM PŘÍLOH:
1.

Položkový rozpočet – Staré Křečany č.p. 38, sociální byty – stavební úpravy – změna č.1 – ze 04.08.2021
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