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.
2. schůze rady města dne: 21.01.2020
Bod pořadu jednání: 36
Schválení dodatku č. 1 k SoD na stavbu MŠ Motýlek
Stručný obsah: V rámci průběhu plnění SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ
„Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního
programu, došlo k dodatečným stavebním pracím. SoD byla uzavřena se společností čekro CZ,
s. r. o., ve výši 10 419 235,17 Kč bez DPH. Dodatek č. 1 zohledňuje změnový list č. 1, který nemá
vliv na celkovou cenu díla.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Uzavření Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo
Zpracoval:

Kotanidisová Hana, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Zámečníkem Jaroslavem Ing. CSc., - primátorem
Vorlovou Danou, Ing. – vedoucí oddělení administrace projektů

Předkládá:

Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

1/3

Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo č. DS2019001133 uzavřené dne 18.9.2019 v rámci
projektu „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“, mezi STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC
a společností čekro CZ s.r.o., se sídlem Smrková 1085, 460 14 Liberec 14, IČ 28750187,
dle přílohy č. 1
ukládá
v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření Dodatku č. 1
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 07.02.2020
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Důvodová zpráva
Odbor strategického rozvoje a dotací na základě usnesení RM č. 802/2019 ze dne 27.8.2019 uzavřel dne
18.9.2019 Smlouvu o dílo č. DS201901133 se zhotovitelem stavby firmou čekro CZ s.r.o., v rámci
projektu IPRÚ „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“.
Cílem projektu je navýšení kapacity Mateřské školy „Motýlek“ o jedno oddělení. Celkem se kapacita
školy navýší o 27 míst, z toho 16 míst bude pro děti ve věku 2-3 let.
V průběhu plnění SoD se vyskytly nepředvídatelné okolnosti, které si vyžadují dodatečné práce:


Změna francouzských dveří v 2.NP

Po konzultaci s požárním technikem bylo přistoupeno k náhradě dveřního rámu ve spodní části dveří Al
prahem výšky 20 mm. Dveře jsou v požární únikové cestě a tato záměna usnadní případný únik.
Doplnění vodorovného poutce do křídla dveří a zvýšení nadsvětlíku dveří sladí vizuální linie s okny.
Změnový list nemá vliv na termín dokončení díla. Stavební práce budou ukončeny nejpozději do
30.6.2020. Uzavřením Dodatku č. 1 nedojde ke změně celkové ceny díla. Celková cena díla je
10.419.235,17 Kč bez DPH (12.607.274,56 Kč včetně DPH).
Návrh dodatku č. 1 byl konzultován s odborem právním a veřejných zakázek. Za oddělení veřejných
zakázek s Ing. Janou Kolomazníkovou.
Rozpočtová věta:
ORJ2

000400140000

Název ORJ2
ODPA

003111

POL

6121

UZ

000000000

ORJ

0000000117

ORG

0021294000000

Text ORG

Navýšení kapacit MŠ -MŚ Motýlek

Rozpočet schválený

6190000

Rozpočet upravený

6190000

Zveřejnění podle čl. VIII odst. 2 dále nepodléhá materiál týkající se veřejných zakázek. U veřejných
zakázek se povinnost zveřejnění řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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