Důvodová zpráva

1) Název problému a jeho charakteristika
Realizace akce „Mateřská škola se sportovním zaměřením“ a pověření RMO P2 ke schválení
případných více a méně prací
2) Konstatování současného stavu a jeho analýza
Usnesením RMO P2 č. 37/2014 ze dne 12.3.2014 byl schválen vítěz zadávacího řízení na
stavbu „Mateřská škola se sportovním zaměřením“. Usnesením ZMO P2 č.18/2014 ze dne
25.3.2014 byly schváleny podstatné náležitosti smlouvy o dílo a následně dne 1.4.2014 byla
smlouva o dílo s výhercem zadávacího řízení společností Metrostav a.s. podepsána.
V současné době již probíhá výstavba mateřské školy. S ohledem na poměrně krátký termín
výstavby (do 15.8.2014) je nutno pružně reagovat na řešení všech případných technických
problémů, které na stavbě mohou vzniknout a z toho případná úprava projektu - více a méně
práce.
ZMO P2 má svá jednání 1x za 3 měsíce. Po dobu výstavby je to v letošním roce pouze 24.
června a poté až 23. září 2014. V případě, že by v průběhu výstavby bylo nutno řešit změny více a méně práce, bylo by nutno konečnou cenu stavby a tím i změnu soupisu prací
(rozpočtu) schválit v ZMO P2 až 23. září 2014 - do té doby by musela být stavba zastavena a
nepokračovalo by se v realizaci. Tím by nebylo možno dodržet daný termín výstavby a
předpokládaný termín otevření mateřské školy k 1.září 2014 by nebylo možno dodržet.
RMO P2 má možnost se ke schválení více a méně prací sejít operativně, případné změny na
základě pověření ZMO P2 projednat a schválit vč. dodatku ke smlouvě o dílo v co nejkratším
termínu.
Výše popsaná změna v kompetencích orgánů obce byla konzultována s odborem dozoru a
kontroly veřejné správy na Ministerstvu vnitra ČR – viz příloha č. 1 a 2.
3) Předpokládaný cílový stav
Pověření RMO P2 k projednání a schválení více a méně prací u investiční akce „Mateřská
škola se sportovním zaměřením“ a k uzavření případných dodatků ke smlouvě o dílo
4) Navrhované varianty řešení
Viz návrh usnesení
5) Doporučená varianta řešení
Viz návrh usnesení
6) Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Případné více práce budou financovány z rozpočtu pro MŠ na rok 2014.
7) Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Viz návrh usnesení
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