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:
Rozvoj infrastruktury libereckých základních škol – územní rozhodnutí, územní souhlasy –
dodatek č. 1
Stručný obsah: Obsahem předkládaného materiálu je schválení dodatku č. 1 ke smlouvě DS201700809 ze
dne 30. 6. 2017, na zajištění vydání územních rozhodnutí, případně územních souhlasů projektu „Rozvoj
infrastruktury libereckých základních škol“. Konkrétním předmětem dodatku č. 1 je změna seznamu škol,
posun termínu realizace u dvou škol a snížení ceny.

MML, Odbor informatiky a řízení procesů
Důvod předložení: Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě DS201700809
Zpracoval:

Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů

Projednáno s:

Bc. Jaroslavem Sopouškem, pověřeným výkonem funkce tajemníka
Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, statutárním ředitelem Liberecké IS, a.s.

Předkládá:

Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů

K projednání v radě přizván(a):

Ing. Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru informatiky a řízení
procesů

Předpokládaná doba projednání (min): 10
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě číslo DS201700809 ze dne 30. 6. 2017, na zajištění vydání
územních rozhodnutí, případně územních souhlasů projektu „Rozvoj infrastruktury libereckých
základních škol“ uzavřené mezi statutárním městem Liberec, IČO: 00262978, se sídlem Nám. Dr. E.
Beneše 1/1, 46059 Liberec 1 a Libereckou IS, a.s., IČO: 25450131, se sídlem: Mrštíkova 3, 46171
Liberec 3 , dle přílohy č. 2.

ukládá
Zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě DS201700809 ze dne 30. 6. 2017, na zajištění vydání
územních rozhodnutí, případně územních souhlasů projektu „Rozvoj infrastruktury libereckých
základních škol“, dle přílohy č. 2.
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů
T: 31.12.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Rada města svým usnesením č. 1128/2016 ze dne 6. 12. 2016 schválila založení projektu „Rozvoj infrastruktury
libereckých základních škol“ a realizaci přípravné fáze tohoto projektu.
Rada města svým usnesení č. 300/2017 ze dne 21. 3. 2017 schválila realizaci (smlouva číslo DS201700809 ze dne
30. 6. 2017) přípravné fáze projektu „Rozvoj infrastruktury libereckých základních škol“ a to zajištění vydání
územních rozhodnutí, případně územních souhlasů pro připojení vybraných škol k metropolitní optické síti do
stavu nabytí právní moci.
Tento materiál navazuje (je v plném souladu) na výše uvedená usnesení rady města.
S ohledem na aktuální stav realizace plnění předmětné smlouvy je radě města tímto předkládán ke schválení
dodatek č. 1.
Původní smlouva č. DS201700809 ze dne 30. 6. 2017 je připojena k tomuto materiálu formou přílohy č. 1.
Návrh dodatku č. 1 k předmětné smlouvě č. DS201700809 je připojena k tomuto materiálu formou přílohy č. 2.

Změna seznamu vybraných libereckých škol, pro které bude zajištěno vydání územního rozhodnutí,
případně územního souhlasu:
Společnost Liberecká IS, a.s. ve vlastní režii realizovala v roce 2017 připojení dvou základních škol:

·
·

Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace
Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková
organizace

Výše dvě uvedené školy tedy budou dodatkem č. 1 vyřazeny ze seznamu škol, pro které má společnost Liberecká
IS, a.s. zajistit vydání územních rozhodnutí, případně územních souhlasů pro připojení k metropolitní optické síti
do stavu nabytí právní moci.
Do seznamu škol budou přidány následující dvě školy:

·
·

Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace, budova I. i II. stupně

Změna termínu dodání plnění smlouvy u dvou škol:
V průběhu realizace vydání územních rozhodnutí, případně územních souhlasů pro připojení základních škol
k metropolitní optické síti do stavu nabytí právní moci, byla detekována vyšší časová náročnost u dvou škol.
Důvodem této vyšší časové náročnosti je nutnost zajistit zřízení služebnosti (věcná břemena). U těchto dvou škol
bude termín realizace posunut do 31. 7. 2018. Konkrétně se jedná o:

·
·

Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace, budova I. i II. stupně

Snížení ceny plnění smlouvy:
Při návrhu ceny původního znění smlouvy (smlouva číslo DS201700809) bylo předpokládáno, že finanční
náklady spojené se zřízením služebností budou hrazeny Libereckou IS, a.s. V průběhu realizace plnění výše
uvedené smlouvy se však zjistilo, že služebnosti musí být placeny přímo statutárním městem Liberec. Z tohoto
důvodu je dodatkem cena plnění snížena právě o částku za služebnosti. Jedná se o tyto částky a služebnosti
(školy):

·
·

570,- Kč bez DPH - Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace
45.676,- Kč bez DPH - Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace, budova I.
i II. stupně

Přílohy:
anon_Priloha_01_Smlouva
anon_Priloha_02_Dodatek_c_1
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Příloha č. 1

Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

tel: +
e-m
IČO: 254 501 31
DIČ: CZ25450131
www.libereckais.cz

Číslo smlouvy objednatele: DS201700809
Číslo smlouvy zhotovitele: 2017/1/016

SMLOUVA O DÍLO
Dodatek č. 1
kterou uzavřely podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
dále uvedeného dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany:

Liberecká IS, a.s.
se sídlem:

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

zastoupená:

Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, statutárním ředitelem

IČO:

254 50 131

DIČ:

CZ25450131

Bankovní spojení:
zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1429
jako zhotovitel na straně jedné
a
Statutární město Liberec
se sídlem:

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

zastoupené:

Tiborem Batthyánym, primátorem

ve věci plnění smlouvy:

Ing. Zbyňkem Vavřinou, vedoucím odboru informatiky a řízení
procesů

IČO:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Bankovní spojení:

4096302/0800 Česká spořitelna, a.s.

jako objednatel na straně druhé
Tento dodatek č. 1 se uzavírá ke smlouvě č. DS201700809, ze dne 30.6.2017.
Tímto dodatkem č. 1 se nahrazují původní znění článku 1. PŘEDMĚT SMLOUVY, odstavec 1.2 a celý
článek 2. CENA DÍLA, TERMÍNY, PLATEBNÍ PODMÍNKY, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze
změny.
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Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

1.
1.2

tel:
e-m
IČO: 254 501 31
DIČ: CZ25450131
www.libereckais.cz

PŘEDMĚT SMLOUVY

Územní rozhodnutí nebo územní souhlasy budou zpracovány pro školy:
1. Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, příspěvková organizace
2. Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace
3. Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace
4. Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace
5. Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace
6. Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace
7. Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace
8. Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace
9. Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace
10. Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace
11. Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace
12. Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642/51, 46015 Liberec XV-Starý Harcov
13. Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace
14. Základní škola, Liberec, Žákovská 67, Liberec, 460 10 – budova I. stupně
Křižanská 80, Liberec, 46010 – budova II. stupně

2.

CENA DÍLA, TERMÍNY, PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou odměnu.

2.2

Za dílo specifikované v čl. 1.1 této Smlouvy se Objednatel zavazuje Zhotoviteli zaplatit celkovou
odměnu ve výši 778.754,- Kč bez DPH.

2.3

Termín pro splnění předmětu díla dle čl. 1. bod 1. 2 číslo 1 až 12 je stanoven nejpozději do
31. 12. 2017.

2.4

Termín pro splnění předmětu díla dle čl. 1. bod 1. 2 číslo 13 a 14 je stanoven nejpozději do
31. 7. 2018.

2.5

Faktura za plnění díla dle čl. 2. bodu 2. 3 ve výši 667.503,- Kč bude vystavena po
protokolárním předání a akceptaci díla Objednatelem.

2.6

Faktura za plnění díla dle čl. 2. bodu 2. 4 ve výši 111.251,- Kč bude vystavena po
protokolárním předání a akceptaci díla Objednatelem.

2.7

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení díla dle čl. 1. této smlouvy.

2.8

K veškerým cenám uvedeným v čl. 2. této smlouvy bude připočtena sazba DPH odpovídající
platné legislativě České republiky.

2.9

Splatnost faktur je 14 dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

2.10

Nedodrží-li Objednatel termín splatnosti, je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní úrok z
prodlení ve výši 0,01% za každý kalendářní den.

2.11

Nedodrží-li Zhotovitel termín splnění předmětu díla, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní
úrok z prodlení ve výši 0,01% za každý kalendářní den.
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Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

3.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ, DOLOŽKY

3.1

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

3.2

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn 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).

3.3

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, 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.

3.4

Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 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).

3.5

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před její účinností
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, 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.

3.6

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran si ponechá
jedno vyhotovení.

3.7

Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. xxxx/2017, ze dne
5.12.2017.

V Liberci dne:

_________________________

V Liberci dne:

_____________________________

statutární město Liberec
Tibor Batthyány, primátor

Liberecká IS, a.s.
Ing. Jaroslav Bureš, MBA, statutární ředitel
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