
Odpověď na interpelaci zastupitele V. Čápa z jednání zastupitelstva dne 
16.9.2013 k dotazu „Zda u půdní vestavby ZŠ Ratibořická byly nějaké vícepráce 
a pokud ano v jakém rozsahu?“ 
 
Dobrý den pane Čápe.  
Na jednání  ZMČ Praha 20 dne 16.9. 2013 jste v rámci interpelací požádal o 
informaci,  zda v rámci realizace investiční akce „ Půdní vestavba ZŠ Ratibořická“ 
byly prováděny vícepráce,  nad rámec uzavřené smlouvy o dílo. RMČ Praha 20 
schválila na svém jednání dne 12.9. 2013, usnesením č. 106/2.13/13 
uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013/20/0005 ze dne  28.3.2013 se 
společností Genel Invest s.r.o., sídlem Na Slovance 4, 182 00  Praha 8,  na stavební 
práce „Půdní vestavba ZŠ Ratibořická“, Ratibořická č.p. 1700, Praha 9 - Horní 
Počernice upravující cenu stavebních prací provedených nad rámec uzavřené 
smlouvy o dílo v částce 1 193 322,77Kč vč.DPH. Předmětem dodatku je provedení 
prací, které nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu, jako nedílné součásti 
uzavřené  smlouvy o dílo. Jedná se zejména o celkovou výměnu klempířských prvků 
včetně přeřešení původních podokapních žlabů, na okapní žlab v rovině střechy, 
který současně plní i funkci sněhových zábran. Rovněž konstrukce římsy vikýřů 
byly  sjednoceny včetně zateplení s podpůrnými dřevěnými konstrukcemi. Dále byla 
provedena sanace poškozených krovů nad rámec zpracované projektové 
dokumentace,  na základě skutečností zjištěných při realizaci díla. Rovněž došlo 
k navýšení rozsahu rozvodů elektro, včetně rozvodů slaboproudu, zejména pro nové 
počítačové učebny, rovněž nad rámec  zpracované projektové dokumentace. 
Veškeré práce provedené nad rámec uzavřené smlouvy o dílo jsou přesně 
specifikovány v podobě položkového rozpočtu a vycházejí ze změnových listů 
odsouhlasených a podepsaných zhotovitelem, projektantem, technickým dozorem 
stavebníka a zástupcem investora.  Pro informaci uvádím, že rozpočtové náklady 
stavby dle projektové dokumentace činily 21 .695  tis. Kč, cena dle uzavřené smlouvy 
o dílo byla ve výši 12 071 tis. Kč  a celková cena včetně dodatku č.1 činí 
13 263 840,- Kč. Vše v cenách s DPH ve výši 21%. 
 
Vedoucí odboru hospodářské správy a investic 
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