STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
12. schůze rady města dne: 18.06.2019
Bod pořadu jednání: 36
Zrušení usnesení č. 490/2019 ze dne 21. 5. 2019
Stručný obsah: Předkládáme Radě města Liberec materiál rušící usnesení Rady města Liberec č.
490/2019 ze 21. 5. 2019. Z důvodu urychlení administrativního procesu uzavře smlouvu po dohodě
s ředitelkou školy Základní škola, Liberec, příspěvková organizace.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: Zrušení usnesení
Zpracoval:

Machatý Petr, Bc. - vedoucí oddělení správy objektů a zařízení

Projednáno s:

Němeček Jiří, Ing., CSc. - náměstek primátora pro stra-tegický rozvoj, dotace a
majetkovou správu

Předkládá:

Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy

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
zrušuje
usnesení Rady města Liberec č. 490/2019 ze dne 21. 5. 2019, ve kterém rada města
schválila „uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ,evidenční číslo 0060/16/169 ze dne 7. 7.
2016, s názvem "Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit:
ZŠ Náměstí Míru" uzavřené mezi statutárním městem Liberec a společností Energy Benefit
Centre a.s., IČ: 29029210, se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, ve znění pozdějších
dodatků, jehož předmětem je rozšíření plnění na základě požadavku stavebního zákona za
účelem zpracování dokumentace změn, které nastaly během realizace stavby a které
zadavatel nemohl předvídat, dle cenové nabídky uvedené v příloze č. 1 o částku ve výši 175
000,00 Kč bez DPH“
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Důvodová zpráva
V dokumentu předloženému Radě města Liberec dne 21. 5. 2019 bylo s odkazem na §222 zákona č.
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek schváleno uzavření dodatku ke smlouvě se společností
Energy Benefit Centre a.s. Z důvodu vytíženosti pracovníků odboru, který materiál předložil, došlo
k opomenutí a vytěsnění omezení plynoucího z téhož §222 zákona z odst. 9), který omezuje navýšení
hodnoty plnění na maximálně 30 % původní hodnoty závazku.
Písemně byl konzultován další postup a je odsouhlasena varianta zadání samostatného závazku jinou
organizací, v tomto případě základní školou, Liberec, nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec.
Schválení nové smlouvě administrací přes SML by zdrželo celý postup. Smluvní vztah ve shodné výši
plnění je uzavřen mezi Základní školou, Liberec, nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec.
Tímto se členům rady města omlouváme, byly podniknuty opatření, aby se toto nedopatření
neopakovalo.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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