
          

    
Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 27/2020 ze schůze Rady obce 

konané dne 27. 7. 2020 na obecním úřadě v Radonicích 

 

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, 

jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce. 

 

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin. 

Přítomno: 5 členů 

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA 

 
 

Kontrola plnění usnesení:  

RO 26/3.1 a) informovat nájemce bytu č. 2 v Obecním domě o usnesení rady obce z 20. 7. 

2020, (obecní úřad), splněno 

RO 26/3.1 b) vyčíslit škody vzniklé vyplavením bytu č. 2 v Obecním domě, (stavební technik 

obce), trvá 

 

 

Pořad jednání:  

27/1 Faktury 

27/2 Stavba „Základní škola Radonice – etapa II. A“ a „Základní škola Radonice –etapa II.B“ 

 

 

27/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila proplacení: 

- faktury č. 21124 za zpracování účetní agendy za červen 2020 společnosti Pagina Consult spol. 

s r.o. ve výši 20.570,- Kč. 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 

 

 

 

27/2 Stavba „Základní škola Radonice – etapa II. A“ a „Základní škola Radonice –etapa    

            II.B“  

1. Etapa II. A 

a) Rada obce projednala a schválila změnový list č. 01-A ve výši 749.267,19 Kč (příloha č. 1). 

b) Rada bere na vědomí zápis z kontrolního dne č. 2 (příloha č. 2). 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 



 

2. Etapa II. B 

a) Rada obce projednala a schválila změnový list č. 01-B ve výši 162.214.40 Kč (příloha č. 3). 

b) Rada obce bere na vědomí zápis z kontrolního dne č. 2 (příloha č. 4). 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USNESENÍ č. 27/2020 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 27.7.2020 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

 

 

A. Bere na vědomí: 

 

Bod 27/2 1.b) 

- zápis z kontrolního dne č. 2 na stavbu „Základní škola Radonice – etapa II. A. 

 

Bod 27/2 2.b) 

- zápis z kontrolního dne č. 2 na stavbu „ Základní škola Radonice – etapa II. B. 

 

 

 

B. Schvaluje: 

 

Bod 27/1 

- proplacení faktury č. 21124 za zpracování účetní agendy za červen 2020 společnosti Pagina    

  Consult spol. s r.o. ve výši 20.570,- Kč. 

 

Bod 27/2 1.a) 

- změnový list č. 01-A ve výši 749.267,19 Kč. 

 

Bod 27/2 2.a) 

- změnový list č. 01-B ve výši 162.214.40 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       …………………………………  

          Ing. Stanislav Němec, MBA 

        Starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Změnový list č. 01-A 
ZL 01 - A 

Stabilizace zemní pláně, prefa konstrukce 

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. A 

Objednatel: Obec Radonice  

Zhotovitel: PSG Construction a.s. 

Odesláno / předáno 
emailem osobně Datum: 

    24.07.2020 

Přílohy / poč. listů:     

Zdůvodnění: 

V projektové dokumentaci, ve výkazu výměr chybí pod objektem školy cca 94 m3 štěrku v násypech. Zemina, která se pod objektem 
nachází je špatně zatříděná a má špatně vyčíslenou objemovou hmotnost. Oproti původnímu kódu zatřídění odpadu pro skládkovné 
170504 je správný kód  170904, neboť se zde nachází zbytky cihel a kusy betonu. Rovněž v projektu není pilotovací rovina pro 
vrtnou soupravu. 
Namísto drahého skládkovného za zeminu 170904 a dovozu chybějícícho štěrku dojde ke stabilizaci současné zeminy. Chybějící 
zemina ke stabilizaci bude nahrazena výkopkem ze vsakovací jámy. Část chybějící zeminy bude nakoupena a dovezena. 
V projektové dokumentaci, ve výkazu výměr chybí celé patro prefa průvlaků. Při realizaci pilot a montáži prefa konstrukcí bude 
překážet krákorec stávající budovy, který bude nutné v délce 20m demontovat. 

Vyjádření TDS: 

Vyjádření GP: 

Vliv na dopracování projektové dokumentace: není     

Méněpráce (Kč bez DPH):   -1 042 574,81 

Vícepráce (Kč bez DPH):   1 791 842,00 Kč 

Celkem (Kč bez DPH):   749 267,19 Kč 

Vliv na termín výstavby: není        

Schválil: Objednatel TDS Projektant Zhotovitel 

Datum: 
   

    

Podpis 

  

      

     

     

     

     
 

 

 

 

 



 

       

Změnový list č. 01-A Stabilizace zemní pláně, prefa konstrukce 
ZL 01 - A 

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. A 

Objekty: 0.2 Stavební část, 1.1 Komunikace, 1.4 Dešťové vsaky 

       

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 
  

  Stavební díl HSV PSV Celkem 

1 0.2 Stavební část  1 173 743,62   1 173 743,62 Kč 

2 1.1 Komunikace  -202 458,90   -202 458,90 Kč 

3 1.4 Dešťové vsaky -222 017,53   -222 017,53 Kč 

          

  SOUČET     749 267,19 Kč 

  CELKOVÉ NÁKLADY     749 267,19 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Změnový list č. 01-A Stabilizace zemní pláně, prefa konstrukce 

ZL 01 - A Stavba : ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. A 

Objekt : 0.2 Stavební část  

Číslo 
pozice 

  Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství 
Jednotková 

cena 
Cena CZK 
bez DPH 

    Náklady soupisu celkem       1 173 743,62 

2 SoD  131201102 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3 

m3 -558,283 89,10 -49 740,83 

      
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 

        

      0,8*(38*18)         

      1,3*(0,65*2+1,11*2+3,3)*1,25         

      192         

5 SoD  162701105 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m 

m3 -481,533 154,75 -74 515,22 

      
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 

        

      561,533 - 80 (80 m3 ornice převezno na deponii obce)   -481,533     

6 SoD  167101102 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 

m3 -481,533 46,89 -22 580,37 

      481,533         

7 SoD  171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -481,533 14,07 -6 774,11 

      481,533         

8 SoD  171201211 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 

t -786,146 159,44 -125 339,26 

      561,533*1,4         

18 SoD  271532211 
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním 
povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm 

m3 -334,130 919,10 -307 097,91 

      
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 
kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm         

      (5,99*37,425*2+37,425*2,9)*0,8 *0,75 (0,2m štěrků zůstává)   -334,130     

Z1 Rpol   Příprava podloží násypu - terasování podloží násypu m2 235,000 55,00 12 925,00 

Z2 Rpol   Stabilizace podloží (paty) násypu do hloubky 0,500 m m2 235,000 165,00 38 775,00 

Z3 Rpol   
Uložení stabilizované zeminy do násypu na úroveň - 1,05 m 
bez nákupu a dovozu materiálu 

m3 
94,000 535,00 50 290,00 

Z4 Rpol   
Uložení zeminy do násypu AZ na úroveň -0,600 m bez 
nákupu a dovozu zeminy 

m3 
94,000 95,00 8 930,00 

Z5 Rpol   Stabilizace AZ v tl. 0,50 m m2 1 230,000 210,00 258 300,00 

Z6 Rpol   
Zřízení ochranné vrstvy z betonového recyklátu 0-63 tl. 100 
mm 

m2 
1 230,000 115,00 141 450,00 

Z7 Rpol   Rozhrnutí a zhutnění ochranné vrstvy m2 1 230,000 50,00 61 500,00 

Z8 Rpol   Betonový recyklát frakce 0-63 včetně dopravy t 270,600 160,00 43 296,00 

      (1230*0,1*2200)/1000   270,600     

Z9 Rpol   nákup a dovoz materiálu do násypu t 169,200 185,00 31 302,00 

Z10 Rpol   Přeprava techniky kpl 1,000 42 500,00 42 500,00 

Z11 URS  116951101 Úprava výkopku vlhčením m3 944,000 76,11 71 850,96 

      1230/2+235/2+235/2+94   944     

68 SoD 413123921R M+D prefa ŽB průvlaků vč výztuže m3 41,948 22 293,61 935 172,36 



  PP   M+D prefa ŽB průvlaků vč výztuže         

  VV   0,4*0,6*69,8   16,752     

  VV   0,4*0,7*5,75   1,610     

  VV   0,3*0,6*70,2   12,636     

  VV   0,3*0,7*6   1,260     

  VV   0,3*0,5*39   5,850     

  VV   0,4*0,6*16   3,840     

  VV   Součet   41,948     

Z12 Rpol   Demontáž krákorců m 20,000 1 700,00 34 000,00 

Z13 Rpol   Dočasné přichycení izolace atiky m 20,000 350,00 7 000,00 

Z14 Rpol   Pronájem plošiny kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 

Z15 Rpol   Nakládání, skládkovné + odvoz kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 

                

                

      Odpočty celkem       -586 047,70 

      Přípočty celkem       1 759 791,32 

                

  Vysvětlivky:             

    SOD cena z nabídkového rozpočtu         

    URS 
cena položka neobsažená v SOD, tzn. tato nová položka bude 
vytvořena tak, že bude položka obsažená v soustavě URS 
vynásobena koef. 0,8836         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Změnový list č. 01-A Stabilizace zemní pláně, prefa konstrukce 

ZL 01 - A Stavba : ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. A 

Objekt : 1.1 Komunikace  

Číslo 
pozice 

  Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství 
Jednotková 

cena 
Cena CZK bez 

DPH 

    Náklady soupisu celkem       -202 458,90 

    1 Zemní práce       -194 792,89 

4 SoD 121101101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na 
hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky 
se složením, na vzdálenost do 50 m 

m3 63,300 121,92 7 717,60 

  PP   
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m         

  VV   1281*0,3-192-129   63,300     

5 SoD 122102202 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 
výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 
do 1 000 m3 

m3 -514,480 79,72 -41 013,08 

  PP   
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 

        

  VV   (0,08+0,04+0,8-0,3)*431,19+49,5+1,7*1*116,26   514,480     

6 SoD 162301101 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 
50 do 500 m 

m3 63,300 51,58 3 265,14 

  PP   
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 

        

  P   
Poznámka k položce: 
 
Poznámka k položce: dle pokynů OÚ 

        

  VV   63,300   63,300     

7 SoD 162701105 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m 

m3 -382,110 154,75 -59 129,93 

  PP   
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

        

  VV   514,48-132,37   382,110     

  VV   Součet   382,110     

8 SoD 167101102 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 

m3 -319,170 46,89 -14 966,73 

  PP   
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4         

  VV   129,36+382,11-192,3   319,170     

  VV   Součet   319,170     

9 SoD 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -382,110 14,07 -5 375,45 

  PP   
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 
sypaniny do předepsaného tvaru         

  VV   382,11   382,110     

  VV   Součet   382,110     

10 SoD 171201211 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504 

t -534,954 159,44 -85 290,44 

      
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504         



      382,11*1,4   534,954     

    2 Zakládání       -7 666,01 

12 SoD 215901101 
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod 
násypy 

m2 -408,700 18,76 -7 666,01 

  PP   
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
z hornin soudružných a nesoudržných         

  VV   339,00+69,70   408,700     

                

      Odpočty celkem       -213 441,64 

      Přípočty celkem       10 982,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Změnový list č. 01-A Stabilizace zemní pláně, prefa konstrukce 

ZL 01 - A Stavba : ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. A 

Objekt : 1.4 Dešťové vsaky 

Číslo 
pozice 

  Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství 
Jednotková 

cena 
Cena CZK bez 

DPH 

    Náklady soupisu celkem       -222 017,53 

    1 Zemní práce       -222 017,53 

1 SoD 121101101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na 
hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky 
se složením, na vzdálenost do 50 m 

m3 172,800 121,92 21 067,94 

      
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 

        

      24*9*0,8   172,800     

4 SoD 162701105 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m 

m3 -620,080 154,75 -95 954,79 

  PP   
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

        

  VV   -620,08   -620,080     

  VV   Součet   -620,080     

5 SoD 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -620,080 14,07 -8 723,16 

  PP   Uložení sypaniny na skládky         

  VV   620,08   620,080     

  VV   Součet   620,080     

6 SoD 171201211 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504 

t -868,112 159,44 -138 407,52 

  PP   
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504         

  VV   620,08*1,4   -868,112     

  VV   Součet   -868,112     

                

      Odpočty celkem       -243 085,47 

      Přípočty celkem       21 067,94 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS z kontr. dne č. 2 konaného dne 22.07.2020 Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. A “

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. dd.mm.rrrr   nový zápis

U splněných úkolů bude poznámka splněno-vypouští seNové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označenyinformace

Dokončené části úkolů budou označeny hnědý text Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol zajišťuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

1.1 Střecha stávající školy má záruku 5 let, tj. do 2023. Zhotovitel navrhuje, aby nutné otevření střechy provedl původní zhotovitel, z důvodů zachování podmínek záruky. Investor prověří.

22.07.2020 - otevření střechy v místě přístavby provede zhotovitel, investor prověřil podmínky zachování záruky u původního zhotovitele. splněno-vypouští se

1.2 Bude třeba aktualizovat plán BOZP, provede koordinátor BOZP.

22.07.2020 - předán aktualizovaný plán BOZP. splněno-vypouští se

1.3 Zhotovitel si může umístit kameru na budovu školy a na oplocení z důvodu hlídání prostoru staveniště. informace

1.4 Investor pošle projektovou dokumentaci pro etapu I. investor

22.07.2020 - dokumentace byla poslána. splněno-vypouští se

1.5 Projektant prověří přerušení hromosvodů v místě a po dobu provádění přístavby. projektant

1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný. informace

1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B. informace

1.8 Zhotovitel bude dopředu předkládat technologické postupy. zhotovitel

1.9 Zhotovitel připraví následující změnové listy: • chybějící radonové drenáže • změnu technologie založení • chybějící prefa průvlaky u II.A. zhotovitel

22.07.2020 - projektant potvrzuje chybějící radonové drenáže, chybějící štěrkový klín pod objektem, chybějící prefa průvlaky ve výkazu výměr. informace

22.07.2020 - zhotovitel upřesňuje výšku stabilizace cca 50 cm po úroveň -0,6 od ± 0,0, což bude zohledněno ve změnovém listu. informace

1.10 Investor předal smlouvu s ČEZ Distribuce vč. TPP pro nová tepelná čerpadla. informace

NOVÉ ÚKOLY Z 2. KONTROLNÍHO DNE 22.07.2020

2.1 Zhotovitel bude dopředu oznamovat subdodavatele. zhotovitel

2.2 Zhotovitel bude provádět skrývku v místě stávajícího vedení VO a žádá o odpojení tohoto vedení. investor

2.3 Zhotovitel žádá o rozšíření prostoru zařízení staveniště o 4 m z důvodu manipulace a provádění stabilizace podloží u chodníku podél tělocvičny. Investor zajistí odpojení AZS. investor

2.4 Projektant aktualizuje rozmístění a napojení drenáží ve vsaku DD. projektant

2.5 Při pohybu jeřábu a vrtání pilot může být zakryta anténa na střeše školy. Zástupce provozovatele, p. Špička, byl informován. informace

2.6 V rámci přeložky elektro v 31. týdnu dojde i k přeložení optiky. Zástupce provozovatele požaduje uložení optiky min. 10 cm od osy kabelu. Zhotovitel dopředu oznámí vypnutí proudu.zhotovitel

2.7 Chodník za tělocvičnou v místě svahu může být zúžen v návaznosti na technologii provádění stabilizace. Zhotovitel upřesní na příštím KD.  zhotovitel

2.8 Zhotovitel provedl osazení stavebního vodoměru s počátečním stavem 0 m3. informace



 

Změnový list č. 01-B 
ZL 01 - B 

Stabilizace zemní pláně 

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. B 

Objednatel: Obec Radonice  

Zhotovitel: PSG Construction a.s. 

Odesláno / předáno 
emailem osobně Datum: 

    24.07.2020 

Přílohy / poč. listů:     

Zdůvodnění: 

V projektové dokumentaci, ve výkazu výměr chybí pod objektem tělocvičny cca 350 m3 štěrku v násypech. Zemina, která se pod 
objektem nachází je špatně zatříděná a má špatně vyčíslenou objemovou hmotnost. Oproti původnímu kódu zatřídění odpadu pro 
skládkovné 170504 je správný kód  170904, neboť se zde nachází zbytky cihel a kusy betonu. Rovněž v projektu není pilotovací 
rovina pro vrtnou soupravu. 
Namísto drahého skládkovného za zeminu 170904 a dovozu chybějícícho štěrku dojde ke stabilizaci současné zeminy. Chybějící 
zemina ke stabilizaci bude nakoupena a dovezena. 

Vyjádření TDS: 

Vyjádření GP: 

Vliv na dopracování projektové dokumentace: není     

Méněpráce (Kč bez DPH):   -787 724,01 

Vícepráce (Kč bez DPH):   949 938,41 Kč 

Celkem (Kč bez DPH):   162 214,40 Kč 

Vliv na termín výstavby: není        

Schválil: Objednatel TDS Projektant Zhotovitel 

Datum: 
   

    

Podpis 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Změnový list č. 01-B Stabilizace zemní pláně   
ZL 01 - B 

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. B 

Objekty: 0.2 Stavební část, 1.1 Komunikace 

       

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 
  

  Stavební díl HSV PSV Celkem 

1 0.2 Stavební část  394 522,61   394 522,61 Kč 

2 1.1 Komunikace  -232 308,21   -232 308,21 Kč 

              

          

  SOUČET     162 214,40 Kč 

  
CELKOVÉ 
NÁKLADY     162 214,40 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Změnový list č. 01-B Stabilizace zemní pláně 

ZL 01 - B Stavba : ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. B 

Objekt : 0.2 Stavební část  

Číslo 
pozice 

  Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství 
Jednotková 

cena 
Cena CZK bez 

DPH 

    Náklady soupisu celkem       394 522,61 

    1 Zemní práce       394 522,61 

2 K 131201102 
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3 

m3 -416,000 150,06 -62 423,53 

  PP   
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 

        

  VV   0,8*(10*9)+0,8*(12*5,5)+0,8*(14*26)   -416,000     

  VV   Součet   -416,000     

4 K 162701105 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m 

m3 -452,720 154,75 -70 056,53 

  PP   
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

        

  VV   532,72 - 80 (80m3 ornice převezeno do deponie obce)   -452,72     

  VV   Součet   -452,72     

5 K 167101102 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 

m3 -452,720 46,89 -21 229,25 

  PP   
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4         

  VV   416+35,33+81,39   532,720     

  VV   225   225,000     

  VV   Součet   757,720     

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -452,720 14,07 -6 368,78 

  PP   Uložení sypaniny na skládky         

  VV   532,72   532,720     

  VV   Součet   532,720     

7 K 171201211 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 

t -745,808 159,44 -118 907,97 

  PP   
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504         

  VV   532,72*1,4   745,808     

  VV   Součet   745,808     

16 K 271532211 
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním 
povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm 

m3 -297,725 928,47 -276 429,74 

  PP   
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 
kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm         

  VV   
(5,95*11,875+13,33*25,33+9,955*8,83)*0,8*0,75  (0,2m štěrků 
zůstává) 

  -297,725     

  VV   Součet   -297,725     

                

17 Rpol   Příprava podloží násypu - terasování podloží násypu m2 906,000 55,00 49 830,00 

18 Rpol   Stabilizace podloží (paty) násypu do hloubky 0,500 m m2 906,000 165,00 149 490,00 

19 Rpol   
Uložení stabilizované zeminy do násypu na úroveň - 1,05 m 
bez nákupu a dovozu materiálu 

m3 349,500 535,00 186 982,50 

20 Rpol   
Uložení zeminy do násypu AZ na úroveň -0,600 m bez nákupu 
a dovozu zeminy 

m3 349,500 95,00 33 202,50 



21 Rpol   Stabilizace AZ v tl. 0,50 m m2 810,000 210,00 170 100,00 

22 Rpol   Zřízení ochranné vrstvy z betonového recyklátu tl. 100 mm m2 810,000 115,00 93 150,00 

23 Rpol   Rozhrnutí a zhutnění ochranné vrstvy m2 810,000 50,00 40 500,00 

24 URS    Betonový recyklát frakce 0-63 t 178,200 110,00 19 602,00 

      (810*0,1*2200)/1000   178,2     

25 Rpol   Nákup a dovoz materiálu do násypu t 259,500 185,00 48 007,50 

26 Rpol   Přeprava techniky kpl 1,000 42 500,00 42 500,00 

27 URS  116951101 Úprava výkopku vlhčením m3 1 660,500 70,20 116 573,91 

      810/2+906/2+906/2+349,5   1660,5     

                

      Odpočty celkem       -555 415,80 

      Přípočty celkem       949 938,41 

                

  Vysvětlivky:             

    SOD cena z nabídkového rozpočtu         

  

  URS 
cena položka neobsažená v SOD, tzn. tato nová položka bude 
vytvořena tak, že bude položka obsažená v soustavě URS 
vynásobena koef. 0,815         

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Změnový list č. 01-B Stabilizace zemní pláně 

ZL 01 - B Stavba : ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. B 

Objekt : 1.1 Komunikace  

Číslo 
pozice 

  Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství 
Jednotková 

cena 
Cena CZK 
bez DPH 

    Náklady soupisu celkem       -232 308,21 

    1 Zemní práce       -227 869,04 

5 SoD  122102202 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 
přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 
2 přes 100 do 1 000 m3 

m3 -379,702 88,58 -33 632,12 

  PP   
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v 
příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 

        

  VV   (0,08+0,04+0,8-0,3)*213+50,00+1,7*1*116,26   379,702     

6 K 153311111 
Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z 
geomříže tkané sklonu do 1:2 

m2 -910,000 18,76 -17 068,93 

  PP   
Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou z geomříže 
tkané, ve sklonu do 1:2         

7 M 69321052 geomříž tříosá PP tl 4mm m2 
-1 

046,500 
33,35 -34 896,49 

  PP   geomříž tříosá PP tl 4mm         

  VV   910*1,15 'Přepočtené koeficientem množství   1 046,500     

9 SoD  162701105 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m 

m3 -284,902 171,94 -48 985,99 

  PP   
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

        

  VV   379,702-94,80   284,902     

  VV   Součet   284,902     

10 SoD  167101102 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 

m3 -348,802 52,10 -18 173,62 

  PP   
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4         

  VV   63,90+284,902   348,802     

11 SoD  171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -284,902 15,63 -4 453,27 

  PP   
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 
sypaniny do předepsaného tvaru         

12 SoD  171201211 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 

t -398,863 177,15 -70 658,62 

      
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504         

      284,902*1,4   398,863     

    2 Zakládání       -4 439,17 

15 SoD  215901101 
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod 
násypy 

m2 -213,000 20,84 -4 439,17 

  PP   
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 
4 z hornin soudružných a nesoudržných         

                

                

      Odpočty celkem       -232 308,21 

 

 

 



 

 
 

 


