Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku č. R 20/2019/VIII ze dne 16. 8. 2019
U R 20/2019/VIII/1
RMF bere na vědomí zápis z jednání Rady města Fryštáku č. R 19/2019/VIII ze dne
12. 8. 2019 bez připomínek a v souladu s elektronicky obdrženou pozvánkou schvaluje
program zasedání RMF číslo R 20/2019/VIII dne 16. 8. 2019 – viz výše, způsob diskuse a
hlasování ke každému bodu ihned, zapisovatelku Jitku Nedělovou a ověřovatele radního
Mgr. Libora Sovadinu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 20/2019/VIII/1 bylo schváleno.
U R 20/2019/VIII/2
RMF bere na vědomí informace Ing. P. Dohnala, vedoucího OTH, ve věci průběhu
realizace stavby „Odstranění a přístavba zádveří a stříšky, stavební úpravy parteru – MŠ
Fryšták“ a s odkazem na investorem požadované změny materiálu, a to v rámci dodávky
výplně otvorů – změna způsobu otevírání (batikové kování) a v rámci změny založení
stavby (nutnost prohloubení základů s ohledem na stávající nedostatečně únosné násypy
před budovou školky) a s ohledem na další změny vzájemně odsouhlasené ve smyslu ust.
čl. č. IV Doba plnění a místo plnění, bod č. 5, písm. b) „smlouvy“ (změna materiálu
požadovaná objednatelem) – viz změnové listy č. 1 a č. 2 ze dne 13. 8. 2019 – schvaluje
uzavření dodatku č. 1 (viz příloha č. 2 tohoto zápisu) ke smlouvě o dílo na realizaci akce
„Odstranění a přístavba zádveří a stříšky, stavební úpravy parteru – MŠ Fryšták“,
uzavřené dne 17. 5. 2019 mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16, Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a spol. PROVING, s.r.o.,
Poštovní 480, Hulín, IČ26244888, DIČCZ26244888, zast. Ing. Zbyňkem Schafferem,
kterým:
a) se mění čl. č. IV Doba plnění a místo plnění, bod č. 1 předmětné smlouvy, a
to tak, že doba realizace v kalendářních týdnech se z původních pěti týdnů
stanovuje na šest týdnů, tj. určuje se ukončení realizace díla dnem
26.8.2019,
b) se mění čl. č. V Cena díla, bod č.1, a to tak, že původní cena ve výši
1.727.500,00 Kč bez DPH, tj. 2.090.275,00 Kč včetně DPH, se navyšuje o
hodnotu víceprací ve výši 162.048,15 Kč bez DPH, tj. 196.078,26 Kč včetně
DPH, a cena díla se nově stanovuje na částku ve výši 1.889.548,15 Kč bez
DPH, tj. 2.286.353,2615 Kč včetně DPH,
c) se mění čl. V Cena díla, bod č.1, a to tak, že cena navýšená na částku v
celkové výši 2.286.353,2615 Kč včetně DH se snižuje o hodnotu méněprací
ve výší 116.850,00 Kč bez DPH, tj. 141.388,50 Kč včetně DPH, a to tak, že
se konečná celková cena díla stanovuje na částku ve výši 1.772.698,15 Kč
bez DPH, tj. celkem 2.144.964,7615 Kč včetně DPH.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
Usnesení č. U R 20/2019/VIII/2 bylo schváleno.
Termín:
19. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
Zápis vyhotoven dne: 16. 8. 2019
Zapsala:
Jitka Nedělová
Ověřil: Mgr. Libor Sovadina
Mgr. Lubomír Doležel, starosta
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