DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro schůzi Zastupitelstva města Uherské Hradiště konanou dne 5.12.2016
Generel dopravy souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice – prominutí smluvní pokuty

Důvod předložení:
Dne 19.8.2016 uplatnilo město smluvní pokutu z prodlení dokončení generelu dopravy souměstí
Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice (dále jen „generelu“) ve výši 62.000,- Kč. Zhotovitel (firma
UDIMO, spol. s r.o., Sokolská třída 8, 702 00 Ostrava, IČO 44740069) požádal písemným dopisem ze
dne 12.9.2016 o prominutí, respektive snížení smluvní pokuty.
Základní fakta:
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště schválilo dne 18.4.2016 generel dopravy souměstí Uherské
Hradiště, Staré Město a Kunovice. Celkové schválení generelu i zastupiteli ostatních zúčastněných
měst proběhlo v červnu 2016. Náklady na pořízení generelu činily 1 161,6 tis. Kč z toho Město Uh.
Hradiště hradilo podíl ve výši 67,7 %, tedy 786,4 tis. Kč.
Finální dílo Generelu dopravy mělo být v souladu s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo předáno
zhotovitelem do 21.8.2015. K předání finálního generelu v určeném termínu nedošlo z důvodů:
- zpoždění sběru dat pro analytickou část, kdy bylo nutné průzkumy posunout do vhodného období,
aby získané data byly relevantní
- opakovaného připomínkování rozpracovaného generelu ze strany objednatele
- projednání rozpracovaného generelu nad rámec smlouvy o dílo (smluvně nebylo požadováno
opakované projednání se zástupci města, a projednání v odborných komisích Rady města)
Sankce z prodlení v předání bezvadného díla činí dle smlouvy o dílo 2000,- Kč za každý den
prodlení.
Objednatel byl vyzván zhotovitelem k převzetí dokončeného díla písemně dne 21.9.2015. (31
dnů prodlení – sankce 62.000,- Kč). Přestože generel vykazoval nedodělky zejména v jeho projednání
dotčenými orgány, zástupci města a veřejností, bylo možné zpracovaný generel k danému datu
fyzicky převzít se závazkem zhotovitele, že případné podněty a připomínky z projednání generelu
budou zhotovitelem řešeny.
Složitost dokumentace a další vlivy (například dlouhodobá zdravotní indispozice odpovědného
projektanta) vedla k opakovaným připomínkám a nejasným termínům definitivního předání finálního
díla projednaného s dotčenými orgány, zástupci města a veřejností. Proto také nedošlo
k opakovanému uzavření dodatku ke smlouvě, který by stanovil definitivní termín předání
dokončeného generelu. I přes nevyjasněný termín dokončení město v průběhu zpracování generelu
preferovalo kvalitu zpracování díla a jeho řádné projednání se zapracováním připomínek i při
nedodržení smluvního termínu, který byl jedenkrát dodatkem smlouvy prodloužen z 30.6.2015 do
21.8.2015.
Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Prominutí sankce bylo projednáno se zástupci měst, které byly spolu zadavateli generelu:
Staré Město – usnesením RM č. V.4.3. ze dne 26.10.2016 nesouhlasí s prominutím, resp. snížením
smluvní pokuty spol. UDIMO, spol. s r.o. za pozdní předání generelu.
Kunovice – místostarosta města Uh. Hradiště Ing. Zdeněk Procházka projednal prominutí sankce se
zástupci města Kunovice. Byl akceptován návrh nesouhlasit s prominutím, resp. snížením smluvní
pokuty spol. UDIMO, spol. s r.o. za pozdní předání generelu.
Závěr – doporučení zpracovatele:
Zpracovatel doporučuje Zastupitelstvu města Uherské Hradiště nevyhovět žádosti firmy UDIMO, spol.
s r.o. Sokolská třída 8, 702 00 Ostrava, IČO 44740069 o prominutí, resp. snížením smluvní pokuty za
nedodržení termínu dokončení díla Generelu dopravy souměstí Uherské Hradiště, Starého Města a
Kunovic.

Zpracoval:
Bc. Dušan Pavlíček
Odbor správy majetku města, oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
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