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Obrození Lípového náměstí v Poříčí u Trutnova
RM_2020-527/11
Rada města
ukládá:
01.01
Ing. Miroslavu Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města, zajistit s
Ing. arch. Barboru Skálovou, Fritzova 893, 541 01 Trutnov, IČO
06401872 a Ing. arch. Jana Veisserem, Ivana Olbrachta 111, 541 01
Trutnov IČO 88708730 uzavření smlouvy o dílo na zpracování
projektové dokumentace „Obrození Lípového náměstí v Poříčí u
Trutnova“ za nabídkovou cenu 1.206.000,- Kč (bez DPH) dle
předloženého opraveného návrhu

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Rada města Trutnov na svém zasedání dne 1.6.2020 schválila usnesením č. RM_2020-527/11 Ing.
arch. Barboru Skálovou, Fritzova 893, 541 01 Trutnov, IČO 06401872 a Ing. arch. Jana Veissera,
Ivana Olbrachta 111, 541 01 Trutnov IČO 88708730 jako zhotovitele projektové dokumentace stavby
„Obrození Lípového náměstí v Poříčí u Trutnova“ za nabídkovou cenu 1.206.000,- Kč (bez DPH).
Součástí materiálu předloženého k projednání a schválení byl návrh smlouvy o dílo, který obsahoval
v čl. III. odst. III.1 chybný termín pro předání „hydrogeologického a inženýrskogeologického
průzkumu pro zasakování dešťových vod ze zpevněných ploch - do 12 měsíců od uzavření této
smlouvy“ a pro „DUR + DSP (projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení)
včetně vstupních podkladů a zajištění společného povolení včetně nabytí právní moci – do 130
kalendářních dní od uzavření této smlouvy“.
V návaznosti na tuto skutečnost předkládáme návrh smlouvy o dílo s opravenými termíny pro
předání díla tak, že termín pro předání „hydrogeologického a inženýrskogeologického průzkumu pro
zasakování dešťových vod ze zpevněných ploch je do 130 kalendářních dní od uzavření této
smlouvy a pro „DUR + DSP (projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení) včetně
vstupních podkladů a zajištění společného povolení včetně nabytí právní moci – do 12 měsíců od
uzavření této smlouvy.

Náklady hrazeny ze schváleného rozpočtu města vyhrazeného pro projektové dokumentace ORG
4046.
Příloha: 1 x návrh smlouvy o dílo
Kontrola materiálu provedena oddělením právním dne:
Datum: 24.6.2019
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