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Datum projednání v PV
Datum projednání v RM
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení

19.08.2019
Zpracovala Bc. Eva Podrazilová
Odbor rozvoje
26.08.2019
města
16.09.2019
Předkládá Mgr. Tomáš Hendrych
Prominutí penále ze zpoždění dodávky hřiště na Babí, firma Hřiště.cz

Návrh na usnesení PV

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje:
01.01
zastupitelstvu města neschválit prominutí penále ve výši 84.649,98 Kč ze
zpoždění dodávky hřiště na Babí firmě Hřiště.cz.
Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje:
01.01
prominutí penále ve výši 84.649,98 Kč ze zpoždění dodávky hřiště na
Babí firmě Hřiště.cz.

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Důvodová zpráva:
V roce 2018 realizovalo město Trutnov investiční akci zhotovení dětského hřiště na Babí (pozemek 1042)
v rámci projektu Města odletů – Świdnica a Trutnov (reg. č.: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001403). Dle
smlouvy o dílo 46/D/R/18 byl stanoven termín předání a převzetí díla do 30. září 2018. Skutečný termín
předání a převzetí byl 29. listopadu 2018 (viz Předávací protokol č.: 18-243). Dodavatel tak porušil výše
zmíněnou SOD, jelikož k předání a převzetí díla došlo o 59 dní později. Na základě SOD 46/D/R/18 tak
byla dle kapitoly VIII., odstavce VIII.1. vyčíslena penalizace ve výši 84.649,98 Kč. Ačkoli firma Hřiště.cz
zaslala dne 20. září 2018 oznámení o předpokládaném zpoždění termínu dodání díla (viz příloha), byla
městem Trutnov vystavena dne 17. června 2019 penalizační faktura 01/2019. Vzhledem k tomu, že dílo
bylo financováno z dotačních fondů Evropské unie, byla kontrolním orgánem dotace pokrácena o
vyčíslenou penalizační částku, neboť kontrolní orgán předpokládá, že město Trutnov bude penalizaci
nárokovat. Dne 24. července 2019 byla do DS města Trutnova doručena Žádost o prominutí penále
firmou Hřiště.cz, kde firma uvádí jako příčinu zpoždění dodávky problémy se subdodavatelem, které však
kontrolní orgán při poskytnutí dotace nezohledňuje.
Přílohy: Smlouva o dílo
Předávací protokol
Oznámení o předpokládaném zpoždění termínu
Penalizační faktura
Žádost o prominutí penále
Kontrola materiálu byla provedena právníkem
Datum : 13.08.2019

viz parafa
Podpis vedoucího odboru :

