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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  2             dne 20.01.2020                            OISM022008R 

  

„Dodatek č. 1 k objednávce na Zbudování monitorovacích vrtů na 

veřejném pohřebišti“ 
- úprava rozsahu, prodloužení termínu zhotovení, navýšení ceny –  

 

Důvodová zpráva 

Zhotovitel a.s. Eurogas požádal  dne 11.12.2019 o prodloužení termínu „Zbudování 

monitorovacích vrtů na veřejném pohřebišti “ u objednávky č. č. 538/2019 A ze dne 23.08.19  

z původního termínu 13.12.2019 o 1 týden z důvodu množství práce, požadavku na speciální 

techniku a technické závadě  na technice(prasklý pás). 13.12.2019 zhotovitel v průběhu 

realizace vrtných prací na hřbitově u vrtu MV-5 oznámil výskyt písčitých zvodnělých 

sedimentů, které si vyžádali změnu postupu vrtných prací (pracovní pažení až do konečné 

hloubky, několikeré převrtání objektu, změnu výstroje i obsypu i prodloužení doby realizace a 

předpoklad víceprací. Dne 09.01.2020 zhotovitel předložil informaci o postupu při zhotovení 

monitorovacích vrtů, ve které oznámil dokončení fyzického zhotovení pouze dvou 

monitorovacích vrtů MV-4 a MV-5 při navýšení o víceprace z důvodu rozsahu prací na více 

dnů a z důvodu dopravy (doložené v přiloženém položkovém rozpočtu) na konečnou cenu 

91.250 Kč bez DPH. Dochází  také k prodloužení termínu předání díla s ohledem na předání 

příslušné dokumentace správních orgánů MěÚ Milevsko do 28.02.2020.  

Zhotovitel ve své zprávě navrhl i vybudování třetího vrtu MV 6, který by byl prospěšný pro 

celkový monitoring hladiny podzemní vody na JV části veřejného pohřebiště, kde se 

nenachází žádný objekt. V případě zbudování i třetího vrtu by došlo k navýšení ceny na 

výslednou cenu 123.730 Kč bez DPH a prodloužení termínu pro předání díla do 31.03.2020. 

 

OISM doporučuje realizovat pouze dva monitorovací vrty MV-4, MV-5, prodloužit termín 

pro předání díla do 28.2.2020, a navýšit cenu díla z původních 66.925 Kč bez DPH na 91.250 

Kč bez DPH u objednávky č. 538/2019 A ze dne 23.08.19 na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Zbudování monitorovacích vrtů na veřejném pohřebišti“ s firmou EUROGAS a.s., – 

IČ 61859974, se sídlem Ostrava, Vítkovice, Sirotčí 1145/7. 

OISM bude v roce 2020 provádět pravidelný monitoring hladiny spodní vody 

v monitorovacích vrtech MV1 až MV 6 a st. 1, 3, 4 a 5. Po jeho vyhodnocení rozhodne o 

dalším postupu. V případě trvale nepříznivého vývoje hladiny spodní vody dosud nezastavěné 

severní části nového hřbitova a na starém hřbitově bude navrhovat II. etapu odvodnění a 

vybudování drenážního systému, která může zahrnovat i dobudování monitorovacího vrtu 

MV 6 případně přistoupí k dalším opatřením.                    

Zpracoval: Ing. Michal Kolář, smluvní vztahy 

 


