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Ve věci:

Informace k plnění usnesení č. 308 ze dne 12. června 2014

Usnesením č. 308 ze dne 12. 6. 2014 bodem III. bylo Odboru investic MMP uloženo informovat
Zastupitelstvo města Plzně o uzavření dodatků ke smlouvám na akce uvedeným pod bodem II. výše
uvedeného usnesení.
1. Smlouva č. 2013/004650 na zhotovení stavby „GREENWAYS Plzeň“, schválená usnesením
ZMP č. 604 ze dne 21. 11. 2013, byla doplněna o dodatek č. 1, podepsaný dne 7. 7. 2014, bez
dopadu do ceny díla a stavba byla v termínu dokončena a předána.
2. Smlouva č. 2013/004705 na zhotovení stavby „MŠ v Černicích – odloučené pracoviště Tyršovy
ZŠ a MŠ“, schválená usnesením ZMP č. 603 ze dne 21. 11. 2013, byla doplněna o dodatek č. 1,
podepsaný dne 22. 4. 2014, s navýšením ceny díla o 5 855,- Kč bez DPH a stavba byla
v termínu dokončena a předána.
3. Smlouva č. 2014/00912 na zhotovení stavby „Úslavský kanalizační sběrač- 2. etapa, 1. fáze“,
schválená usnesením ZMP č. 32 ze dne 30. 1. 2014, bude doplněna o dodatek č. 1, který bude
podepsaný do konce měsíce února 2015, s navýšením ceny díla o 570 767,91 Kč bez DPH.
Jedná se o úpravu odlehčovací komory pro napojení stávající kanalizace Koterova. Dále se
v současné době řeší se zhotovitelem změna geologických poměrů odlišných od předpokladu
v Zadávací dokumentaci stavby. Jedná se o ztížení podmínek pro provádění mikrotuneláže.
Stavba je v realizaci.
4. Smlouva č. 2014/002033 na zhotovení stavby „Dostavba útulku pro zvířata v nouzi“, schválená
usnesením ZMP č. 184 ze dne 24. 4. 2014, byla doplněna o dodatek č. 1, podepsaný
dne 3. 6. 2014, bez dopadu do ceny díla, o dodatek č. 2 s navýšením ceny díla o 19 405,- Kč
bez DPH a stavba byla v termínu dokončena a předána.
5. Smlouva č. 2014/002338 na zhotovení stavby „Dostavba kanalizace Plzeň - Litice“, schválená
usnesením ZMP č. 183 ze dne 24. 4. 2014, byla doplněna o dodatek č. 1, podepsaný
dne 15. 12. 2014 s navýšením ceny díla o 55 602,18 Kč bez DPH. Jedná se o změnu tlouštěk
živičných vrstev. V současné době se ještě řeší výšková kolize budovaného kanalizačního řadu
se stávajícím vodovodem. Stavba je v realizaci.
Uzavřením výše uvedených dodatků nedošlo k navýšení ceny za dílo o více než 20% z původně
sjednané ceny za dílo a finanční závazky z dodatků byly ke dni jejich uzavření kryty schváleným
rozpočtem OI MMP.
V souladu s odst. 2 bodu II. výše uvedeného usnesení byl uzavřen dodatek č. 4 ze dne 13.6. 2014
ke smlouvě o dílo č. 2012/001540 ze dne 10.5.2012 na zhotovení stavby „Novostavba divadla
v Plzni, Divadlo Jízdecká“ bez dopadu do ceny díla.
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