ZÁPIS
z 21. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 8.4.2015
Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD.,
Ing. Milena Paříková, Ing. Tomáš Kratochvíl, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.
Hosté:
Mgr. Jan Louška
Omluveni:
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf
Zapsal:
Mgr. Magdalena Košťáková, asistentka vedení města
Přítomni:

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Schválení Doplňku č.1 ke Smlouvě o dílo - Weiss & Wild, s.r.o

3.

Různé

4.

Závěr

Zahájení:
Pan starosta úvodem všechny členy rady města přivítal a seznámil je s návrhem programu dnešní
schůze. Návrh byl přijat hlasy všech přítomných. Zápis předchozí rady ověřil pan Kratochvíl

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Schválení Doplňku č.1 ke Smlouvě o dílo - Weiss & Wild, s.r.o
Předkladatel: Úsek projektového řízení a komunikace
Důvodová zpráva:
Rada města rozhodla dne 6. 11. 2014 o výběru nejlepší nabídky v rámci veřejné zakázky k
projektu OPŽP: CZ.1.02/6.5.00/13.22002 „Regenerace zeleně ZUŠ Černošice“.
Následně byla rozhodnutím rady města R/05/1/20 schválena příslušná smlouva o dílo, která
byla uzavřena dne 9. 12. 2014 se společností Weiss & Wild, s.r.o. Hodnota uzavřené smlouvy
je 427 738 Kč (517 562,98 Kč s 21% DPH).
V průběhu realizace projektu vyšlo najevo, že počet stromů určených ke kácení v zadávací
dokumentaci k veřejné zakázce (a tedy zakotvených ve Smlouvě o dílo) je vyšší, než počet
skutečně pokácených stromů. Počet skutečně pokácených stromů se také shoduje s počtem
stromů uvedených v přihlášce projektu o získání dotace. Jedná se celkem o 3 stromy.
Je proto nutné uvést do souladu počet stromů ke kácení v žádosti o dotaci (skutečnost) a již
uzavřenou Smlouvu o dílo. Hodnota Smlouvy o dílo proto bude Doplňkem č. 1 snížena o
částku 4 080 Kč bez DPH (4 937 Kč s DPH), což představuje hodnotu kácení 3 ks stromů a
odstranění 3 ks pařezů.
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Usnesení č.R/21/1/2015
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
Doplněk č.1 ke Smlouvě o dílo se společností Weiss & Wild, s.r.o., zastoupenou Ivo Weissem,
jakožto dodavatelem vybraným v rámci veřejné zakázky zadávané v rámci projektu
CZ.1.02/6.5.00/13.22002 „Regenerace zeleně ZUŠ Černošice“. Dle přílohy tohoto usnesení
bude celková cena zakázky z důvodu chyby v zadávací dokumentaci snížena o 4 080,- Kč
bez DPH (4 937,- Kč s DPH)

II.

ukládá
1. Úseku projektového řízení a komunikace
1. Ing. Ivo Stančekovi zajistit podpis Doplňku č.1 ke Smlouvě o dílo s dodavatelem Weiss
& Wild s.r.o
Termín: 9.4.2015
přijato jednomyslně, pro: 7, proti:0, zdržel se: 0
3.

Různé

4.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek
starosta

Ing. Petr Wolf
místostarosta
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