ZMP 29. 1. 2015 - ÚKEP/1
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA

1.

Název problému a jeho charakteristika

Zrušení usnesení o schválení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad na realizaci projektu „4x4 CF Světovar“.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad (dále „Výbor") svým
usnesením č. 891/2013 ze dne 12. 12. 2013 rozhodl o poskytnutí dotace pro projekt „4x4 CF
Světovar“. Následně byl dne 11. 2. 2014 zaslán návrh Smlouvy. Tento návrh byl usnesením
ZMP č. 74 ze dne 13. 3. 2014 schválen a RMP bylo uloženo uzavřít Smlouvu s termínem 30.
4. 2014.
Na základě závažných skutečností, které souvisí s výskytem korkolitu v konstrukci objektu a
kvůli kterým nebylo možné naplnit závazky vyplývající ze Smlouvy, tj. dodržení závazného
mezního termínu realizace projektu, nebylo možno ze strany statutárního města Plzně tuto
Smlouvu uzavřít.
Na základě zpracování aktualizovaného harmonogramu stavebních prací, který zpracoval
zhotovitel společnost POHL CZ, a.s. a na základě konzultací s Úřadem Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad vzniklo Oznámení příjemce o změně projektu č. 1. Tímto
oznámením statutární město Plzeň dne 25. 7. 2014 požádalo o změnu etapizace projektu a
především pak o prodloužení realizace projektu do 30. 9. 2015.
Uvedené oznámení bylo projednáno nejprve na jednání Výboru dne 26. 8. 2014, který
rozhodnutí odložil a vyžádal si další podklady od statutárního města Plzně. Tyto podklady
byly předloženy dne 28. 8. 2014 jako podklad k dalšímu jednání Výboru. Toto jednání se
uskutečnilo dne 1. 9. 2014 s tím, že Výbor opět rozhodnutí odložil a podmínil jej splněním
zákonných podmínek pro uzavření smlouvy o dílo na realizaci dodatečných stavebních prací
zadávaných v probíhajícím otevřeném řízení na dodatečné stavební práce (název zakázky:
Archiv Světovar, 4x4 CF Světovar – dodatečné stavební práce).
Dne 4. 9. 2014 bylo usnesením ZMP č. 448 revokováno usnesení ZMP č. 74 ze dne 13. 3.
2014 a to tak, že přijetí dotace bylo podmíněno úpravou podmínek Smlouvy ze strany Výboru
ve smyslu prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2015.
Ke dni 14. 11. 2014, kdy se konalo další zasedání Výboru, nebyla ze strany statutárního města
Plzeň splněna podmínka Výboru vztahující se k uzavření smlouvy o dílo na dodatečné práce,
neboť zadávací řízení muselo být ze zákonných důvodů dvakrát zrušeno. Výbor se opětovně
usnesl odložit své rozhodnutí se shodným požadavkem, jaký byl uveden v jeho usnesení ze
dne 1. 9. 2014. Zároveň Výbor uložilo ředitelce ÚRR úkol k zaslání oznámení statutárnímu
městu Plzeň o uplatnění sankce spočívající v odebrání alokovaných finančních prostředků,
které nebyly v rámci Integrovaného plánu města Plzně JZ/001 „Plzeň – Evropské hlavní
město kultury 2015“ vyčerpány v souladu se Smlouvou o IPRM, a to s uvedením lhůty 2
týdnů pro zjednání nápravy.
Statutární město Plzeň na toto oznámení reagovalo v tom smyslu, že již není schopno
garantovat termín dokončení stavby do 30. 9. 2015. Usnesením ZMP č. 621 ze dne 11. 12.
2015 poté bylo schváleno ukončení realizace staveb „Archiv Světovar“ a „4x4 Cultural
Factory Světovar“.
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Dne 12. 12. 2014 Výbor svým usnesením č. 1060/2014 (příloha 4) oficiálně rozhodl o
odebrání prostředků alokovaných v rámci Integrovaného plánu města Plzně JZ/001 „Plzeň –
Evropské hlavní město kultury 2015“ ve výši 3 438 128,97 EUR.
Předpokládaný cílový stav

3.

Zrušení usnesení o schválení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad na realizaci projektu „4x4 CF Světovar“.
Navrhované varianty řešení

4.

Dle bodu II. návrhu usnesení.
Doporučená varianta řešení

5.

Navrhovaná varianta řešení je jediná.
Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí

6.

Nejsou.
Návrh termínů real izace a u rčení odpovědnýc h pracovník ů

7.

Dle bodu III. návrhu usnesení.
Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí

8.

Usnesení ZMP č. 74 ze dne 13. 3. 2014 – schválení smlouvy o dotaci
Usnesení ZMP č. 448 ze dne 4. 9. 2014 – revokace usnesení o schválení smlouvy o dotaci
Usnesení ZMP č. 621 ze dne 11. 12. 2014 – ukončení realizace staveb „Archiv Světovar“ a
„4x4 Cultural Factory Světovar“.
Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

9.

Nejsou.
Přílohy

10.
1.
2.
3.
4.

Usnesení ZMP č. 74 ze dne 13. 3. 2014
Usnesení ZMP č. 448 ze dne 4. 9. 2014
Usnesení ZMP č. 621 ze dne 11. 12. 2014
Text usnesení Výboru Regionální rady č 1060/2014 ze dne 12. 12. 2014
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