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Z Á P I S 

z 30. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 27. 10. 2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jednání zahájila a řídila Ing. Věra Nechybová, primátorka města, v 11:15 hod. 

 

 

Omluveni:  nikdo 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Yveta Tomková 

   Mgr. Renatu Zrníkovou 

    

 

Zapisovatelka:  Jana Škarohlídová, KT 

 

 

Hlasování o programu: 

 

1. „Plavecký areál Klíše“ – schválení dodatku č. 4 ke SoD 

    Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

 

Hlasování o programu: 6,0,0 

 

Program byl schválen. 

 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodu č. 1 

 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

 

1. „Plavecký areál Klíše“ – schválení dodatku č. 4 ke SoD 

    Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města   

Ing. Šartnerová: jde o další vícepráce, které jsou různého charakteru – zjištěny při provádění 

stavby a taktéž v projektové dokumentaci – špatně uvedené položky u zařizovacích 

předmětů v počtu kusů 

- proběhlo JŘBÚ – připraveny změnové listy, po odsouhlasení by se podepisovalo 

- v současné době probíhají práce u skokanského bazénu – z hlediska statiky – muselo 

se odbourávat, rozbitá kanalizace, docházelo k naklonění skokanského můstku, 

vícenáklady z hlediska hygienického – bazénky pro čištění nohou – musí se 

dovybudovat další brodítko se sprchou, schodiště 

- letní šatny a sociální zařízení jsou také vybudovány 

- oficiálně je stav víceprací za 17 800 tis. Kč 



Zápis z 30. RM 

2 

 

- ÚRR – teprve bude posuzovat, co nám zaplatí 

- připraveny originály změnových listů 

- město má v této akci finanční spoluúčast 

- rozpis ceny díla viz str. 3 dodatku č. 4 smlouvy o dílo 

 

Mgr. Zrníková: v rozpisu ceny díla chybí dodatek č. 3 

 

Ing. Šartnerová: dodatek č. 3 bylo prodloužení termínu o měsíc 

 

p. Tomková: kdy to asi bude ÚRR projednávat? 

 

Ing. Šartnerová: asi příští rok; ještě nám neuznali ani první etapu 

 

MUDr. Madar: z toho, co zde bylo uvedeno a jak celá stavba probíhá, vyplývá, že byl projekt 

špatně vytvořen 

 

Ing. Šartnerová: v projektu bylo uděláno všechno špatně – sháním odborné znalce, kteří by na 

projekt udělali znalecký posudek  

- původnímu projektantovi coby autorskému dozoru dána výpověď advokátní kanceláří 

JUDr. Sorokáče; nyní jako autorský dozor Ing. Novák 

 

p. Tomková: dá se případně vymáhat náhrada škody? 

 

Ing. Šartnerová: dá se vymáhat náhrada škody – řešilo se již před rokem s Mgr. 

Studenovským  

 

Ing. Nechybová: do konce roku musí být stavba dokončena i se všemi vícepracemi – jinak 

nám hrozí sankce a vrácení celé dotace 

 

Ing. Šartnerová: návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 6,0,0 

 

774/15 

„Plavecký areál Klíše“ – schválení dodatku č. 4 ke SoD 

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Plavecký areál Klíše“ 

 

 

Jednání RM bylo ukončeno v 11:30 hod. 
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Ověřovatelé zápisu:  
 

 

 

Yveta Tomková   ……………………………………………… 

 

 

 

Mgr. Renata Zrníková  ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Věra Nechybová 

        primátorka města  

  

 

 

ZKRATKY: 

 

SoD – smlouva o dílo 

JŘBÚ – jednací řízení bez uveřejnění 

ÚRR – Úřad regionální rady 


