Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 003
Datum konání ZMP: 29. 1. 2015

Označení návrhu usnesení: KV/4
č. 12
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II.

Bere na vědomí
Usnesení ZMP č. 111 ze dne 22. 3. 2012, kterým bylo schváleno pokračování v zadávacím
řízení na zhotovení stavby Divadlo – Jízdecká (nyní Nové divadlo) a uzavření smlouvy
s vybraným uchazečem za podmínky, že se bude jednat o uchazeče, který předložil nabídku
s cenou maximálně ve výši 818 515 694,- Kč bez DPH.
Usnesení ZMP č. 392 ze dne 6. 9. 2012, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy mezi
statutárním městem Plzeň a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad o poskytnutí
dotace v celkové výši 197 733 474,98 Kč bez DPH z ROP NUTS II JZ na realizaci projektu
„Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká“.
Usnesení ZMP č. 557 ze dne 7. 11. 2013, kterým bylo schváleno uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo se zhotovitelem: HOCHTIEF CZ, a.s., na uhrazení vícenákladů realizace stavby
Novostavba divadla v Plzni ve výši 17,8 mil. Kč bez DPH.
Pověřuje

na základě § 119 odst. 3 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Kontrolní výbor
ZMP provedením kontroly výstavby Nového divadla, se sídlem v Plzni, Palackého náměstí 30,
která bude zaměřena na plnění podmínek výběrového řízení, smluvních podmínek, proces změn a
vzniklé vícenáklady podle přijatých usnesení zmíněných v bodu I. tohoto usnesení.
III.

Ukládá

1.

Radě města Plzně
a) umožnit přístup k požadovaným dokumentům v archivu Odboru investic MMP –
zadávací dokumentace a dokumentace skutečného provedení, podmínky výběrového
řízení, Smlouva o dílo včetně všech dodatků, změnové listy a soupisy provedených
prací k jednotlivým fakturám, které souvisí s přijatými usneseními ZMP dle bodu
I. tohoto usnesení,
b) určit kontaktní osobu archivu Odboru investic MMP, která zajistí součinnost se členy
kontrolní skupiny Kontrolního výboru ZMP.
Termín: 15. 2. 2015
Zodpovídá: Mgr. Šindelář
Předsedovi Kontrolního výboru ZMP
a) zajistit kontrolní skupinu Kontrolního výboru ZMP.
Termín: 28. 2. 2015
Zodpovídá: Mgr. Zarzycký
b) provést kontrolu dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 12. 2015
Zodpovídá: Mgr. Zarzycký

2.

Martin Z r z a v e c k ý
primátor města Plzně

Mgr. Martin B a x a
zástupce primátora
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