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Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 045
Datum konání ZMP: 4. 9. 2014

Označení návrhu usnesení: ÚKEP/3

č. 448
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4.

II.

Bere na vědomí
Schválené usnesení ZMP č. 74 ze dne 13. 3. 2014, kterým ZMP schválilo uzavřít smlouvu o
podmínkách poskytnutí dotace (dále „Smlouva“) mezi statutárním městem Plzeň a Regionální
radou regionu soudržnosti Jihozápad.
Skutečnost, že na základě vzniku závažných okolností, kvůli kterým nelze naplnit závazky
vyplývající ze Smlouvy, tj. dodržení závazného mezního termínu realizace projektu, nebylo
možno ze strany statutárního města Plzně tuto Smlouvu uzavřít.
Skutečnost, že statutární město Plzeň podalo dne 23. 7. 2014 na Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad Oznámení příjemce o změně projektu č. 1, kterým požádalo o
prodloužení termínu fyzické realizace projektu z 31. 1. 2015 na 30. 9. 2015, dále o prodloužení
termínu ukončení projektu z 27. 2. 2015 na 16. 10. 2015 a o etapizaci projektu na 3 etapy. Toto
Oznámení tvoří přílohu tohoto usnesení.
Skutečnost, že Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad projednával uvedené
oznámení o změně projektu na svém mimořádném zasedání dne 1. 9. 2015 a rozhodnutí o
schválení/neschválení odložil do doby, kdy budou splněny zákonné podmínky 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).
Mění

usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 74 ze dne 13. 3. 2014 tak, že v bodě II. Schvaluje se tečka na
konci bodu nahrazuje čárkou a doplňuje se následující text:
„a to pouze za podmínky, že ze strany ROP dojde k úpravě podmínek Smlouvy dle Oznámení
příjemce o změně projektu č. 1. Je přitom nepodstatné, zda tato úprava podmínek bude realizována
změnou původního textu Smlouvy anebo uzavřením Smlouvy v původním znění za současného
uzavření dodatku ke Smlouvě tyto změny obsahujícím.“
III.

Uk l ádá

Radě města Plzně

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora
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požádat předsedu Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, aby svolal zasedání
tohoto výboru za účelem rozhodnutí o schválení změn dle Oznámení příjemce o změně projektu č. 1
neprodleně po splnění zákonných podmínek pro uzavření smlouvy o dílo na realizaci dodatečných
Pokračování usn. č. 448
stavebních prací zadávaných v probíhajícím otevřeném řízení na dodatečné stavební práce (název
zakázky: Archiv Světovar, 4x4 CF Světovar – dodatečné stavební práce).
Termín: 15. 10. 2014
Zodpovídá: p. primátor
Ing. Beneš

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora
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