ZMP 02.02.2017 - OI/1
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu Odboru investic MMP související se zajištěním
právních služeb pro připravované stavební akce.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
V rámci návrhu usnesení je předložen orgánům města návrh na provedení rozpočtového
opatření v souvislosti s nutností zajištění právních služeb souvisejících s připravovanými
stavebními akce, financovanými z projektu ITI – Integrované teritoriální investice Plzeňské
metropolitní oblasti. Vzhledem k rozsahu a složitosti stavebních akcí financovaných
z programu ITI budou předmětné právní služby spočívat zejména v poskytnutí konzultací při
přípravě závazných návrhů smluv o dílo na realizaci stavebních prací (nejedná se zastoupení
při zadávání veřejných zakázek ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek), dále v konzultacích dílčích úkonů souvisejících s vlastní
realizací stavebních prací a rovněž poskytnutí právních služeb nezbytných pro předcházení
vzniku jakýchkoliv škod při realizaci stavebních prací vybranými zhotoviteli. Vzhledem ke
skutečnosti, že se v tomto případě jedná o výdaje provozního charakteru, dochází k přesunu
potřebné částky ze stavebních investic rozpočtu Odboru investic MMP.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Schválení návrhu usnesení dle bodu II.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Dle bodu II návrhu usnesení.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Navrhovaná varianta řešení je jediná.
6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního kry tí
Dle bodu II návrhu usnesení.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Dle ukládací části návrhu usnesení.
8. Dříve přija tá us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá
s tímto návrhe m s ouvis e jí
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15.12.2016
9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu Plzni
Nešetří se.
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10.

Přílo hy

Nejsou.

