STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
21. schůze rady města dne: 05.12.2017
Bod pořadu jednání:
SUMF - dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
Stručný obsah: Dne 17. 1. 2017 byla uzavřena smlouva o dílo na Plán udržitelné mobility na první dvě
fáze: SUMF (Plán rozvoje veřejné dopravy území Liberec - Jablonec nad Nisou 2017 - 2023) a Plán
rozvoje cyklodopravy území Liberec - Jablonec nad Nisou 2017 - 2023. Součástí prací byla kromě obou
plánů komunikační strategie celého procesu (ta byla schválena v ZM obou měst v březnu 2017), průzkum
dopravního chování (zpráva z něj byla předána 3. 5. 2017) a dopravní model (byl prezentován 8. 11. 2017).
Původně bylo ve smlouvě stanoveno dokončení celého díla do konce roku 2017, tedy včetně obou plánů
rozvoje veřejné a cyklistické dopravy. Řídicí skupina, které 1. 11. 2017 zpracovatel představil oba plány,
rozhodla prodloužit možnost připomínkovat plány do konce listopadu. Poté členové ŘS skupiny
rozhodnou, jak naložit s připomínkami a předají je k zapracování dodavateli. Ten následně dopracuje oba
dokumenty tak, aby je bylo možné dokončit a schválit v zastupitelstvech Liberce a Jablonce nad Nisou.
Z tohoto důvodu je třeba uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo s posunem termínu.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Rozhodnutí ŘS o prodloužení doby k připomínkování dokumentů
Zpracoval:

Štefanová Dana, Ing. - vedoucí oddělení rozvojové koncepce

Projednáno s:

Mgr. Janem Korytářem

Předkládá:

Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na
Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou
fáze č. 1 Plán rozvoje veřejné dopravy na období 2017-2023
fáze č. 2 Plán rozvoje cyklodopravy na období 2017-2023
dle přílohy č.1

ukládá
zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na
Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou
fáze č. 1 Plán rozvoje veřejné dopravy na období 2017-2023
fáze č. 2 Plán rozvoje cyklodopravy na období 2017-2023
dle přílohy č.1
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 14.12.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
V loňském roce byla vypsána veřejná zakázka na Plán udržitelné mobility na fázi č.1 - SUMF (Plán rozvoje
veřejné dopravy území Liberec - Jablonec nad Nisou 2017 - 2023) a fázi č.2 (Plán rozvoje cyklodopravy území
Liberec - Jablonec nad Nisou 2017 - 2023). Dne 5.12.2016 vyhodnotila hodnotící komise nabídky a MRM dne
19.12.2016 rada schválila vítěze ZŘ. Vlastní smlouvu jsme však podepsali až 17.1.2017, protože jsme museli
kvůli rozpočtovému provizoriu nechat schválit výjimku z rozpočtového provizoria. To schválila rada města dne
16.1.2017.
Součástí prací byla kromě obou plánů i komunikační strategie celého procesu (ta byla navržena a schválena v ZM
obou měst v březnu 2017), průzkum dopravního chování (zpráva z něj byla předána 3.5.2017) a dopravní model
(byl prezentován 8.11.2017 a dosud není kompletně převzat).
Původně bylo ve smlouvě stanoveno dokončení celého díla do konce roku 2017, tedy včetně obou plánů rozvoje
veřejné a cyklistické dopravy. Řídicí skupina, které 1.11.2017 zpracovatel představil oba plány, rozhodla
prodloužit možnost připomínkovat plány do konce listopadu. Poté členové ŘS skupiny rozhodnou, jak naložit
s připomínkami a předají je k zapracování dodavateli. Ten následně dopracuje oba dokumenty tak, aby je bylo
možné dokončit a schválit v zastupitelstvech Liberce a Jablonce nad Nisou. Z tohoto důvodu je třeba prodloužit
termíny plnění a uzavřít dodatek harmonogramu dle původní smlouvy.
U administrátora ZŘ jsme ověřili, že dodatek lze uzavřít.
Citace:
"Jsem toho názoru, že uzavření dodatku nic nebrání.

V rámci dodatku nemá dojít k žádným navýšením hodnoty plnění či změnám rozsahu plnění, pouze
k posunu termínu plnění, přičemž taková změna nespadá pod podstatné změny závazku uvedené v § 222
ZZVZ a tuto změnu je možné uzavřením dodatku provést.
Mgr. Lukáš Kohout, advokát"
Vzhledem k tomu, že objednatel (SML) zdržel zahájení prací na díle z důvodu rozpočtového provizoria
cca o 1 měsíc a vzhledem k tomu, že dodání SUMF i Plánu rozvoje cyklo do konce února 2018 nebrání
obcím v území SUMF při podávání žádostí na dopravní projekty (výzvy, kde bude požadován soulad se
SUMF a Plánem rozvoje cyklodopravy budou až od března 2018), je možné uzavřít dodatek č. 1 ve
znění viz příloha č.1., který zároveň ruší přílohu č. 3 původní smlouvy, což byl Rámcový harmonogram
předmětu plnění SUMF/SUMP.

Přílohy:
Dod. č.1 k SoD - Plán udržit. městské mobility.odsouhlasený hegerová
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
DS 201700131

Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou
Fáze č. 1 – rámec pro Plán udržitelné městské mobility – Plán rozvoje veřejné dopravy území Liberec –
Jablonec nad Nisou 2017 – 2023 (SUMF)
Fáze č.2 – Plán rozvoje cyklodopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou 2017 – 2023
Č. SOD zhotovitele:

540

Č. SOD objednatele:
Uzavřená mezi níže uvedenými stranami podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1. 460 59 Liberec
IČ: 002 62 978
DIČ: CZ002 62 978
Zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních: Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj
a dotace
ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Martinem Bendou, vedoucím odboru strategického rozvoje
a dotací
Bankovní spojení: 1016053873/6100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: NDCon, s.r.o.
Se sídlem: Zlatnická 10/1582, Praha 1, 110 00
IČ: 64939511
DIČ: CZ64939511
Bankovní spojení KB a.s., č.ú.: 7494520277/0100
Zastoupen Ing. Robertem Michkem, jednatelem společnosti
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 420281
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel (dále také jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní
strana“), uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl.

Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 1. 2017 (dále jen „Dodatek“).

II.

Předmět dodatku

Na začátku prací došlo ke zdržení zahájení prací v souvislosti s posunem podpisu smlouvy z důvodů
rozpočtového provizoria (RM schválila rozhodnutí o výběru dodavatele 19.12.2016, ale vlastní
smlouva byla podepsaná až po schválení výjimky z rozpočtového provizoria v radě města 17.1.2017.
Současně Řídicí skupina zodpovědná za řízení celého procesu rozhodla 1.11.2017, že dodavatelem
předané materiály plánů rozvoje veřejné dopravy a cyklodopravy ještě projdou dalším
připomínkovacím řízením ukončeným 30.11.2017 . Proto se smluvní strany dohodly , že v souladu s
čl. XVI. odst. 4 Smlouvy o dílo se účinností tohoto Dodatku odstavce č. 1 a č. 2 v Článku IV. Smlouvy
(Termín a místo plnění) mění následovně:
IV. Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění této smlouvy ihned po jejím uzavření a ukončit nejpozději do
28.2.2018. Do konce tohoto termínu plnění musí být dílo projednáno v zastupitelstvech města
Liberec a Jablonec nad Nisou a musí být vypořádány připomínky vzešlé ze zastupitelstev měst.
2. Plnění bude probíhat v etapách s následujícími termíny předání výstupů oproti přiloženému
harmonogramu v příloze č.3 původní smlouvy (bez projednání v zastupitelstvech měst a
vypořádání připomínek vzešlých ze zastupitelstev měst)
a) Návrh komunikační strategie

do 31.3.2017

b) Průzkum dopravního chování

do 3.5.2017

c) Multimodální dopravní model – kompletní dodání a převzetí odborným specialistou SML
do 15.12.2017
d) SUMF - Plán dopravní obslužnosti veřejnou dopravou Liberec – Jablonec nad Nisou na období
2017-2023
do 31.1.2018
e) Plán rozvoje cyklodopravy Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017-2023
do 31.1.2018
V celém procesu se zhotovitel zavazuje komunikovat a spolupracovat s objednatelem v souladu
s odsouhlasenou komunikační strategií.

III.

Ostatní ujednání

1. Tímto pozbývá platnosti příloha č.3 původní smlouvy (Rámcový harmonogram předmětu
plnění). Ostatní články a odstavce Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s
jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
5. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i
v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na …. schůzi Rady města Liberec konané dne …………..
usnesením č. ……………

Podpisy a otisky razítek smluvních stran:
za objednatele

za zhotovitele

V Liberci dne ………………………

V Praze dne …………………..

Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora
pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Ing. Robert Michek
Jednatel společnosti NDCon, s.r.o.

