Dotaz ze dne 14. 4. 2014
Č. j. MmP 24 688/2014, žádost o informaci – veřejná zakázka Revitalizace
Tyršových sadů a s ní spojená veřejná soutěž na dodavatele
Na základě práva na informace podle výše uvedeného zákona Vás žádám o poskytnutí následujících
informací, vztahující se k realizaci stavby „Revitalizace Tyršových sadů“ a s ní spojené veřejné
soutěže na dodavatele a s ní spojené žádosti o dotace z evropských fondů:
1) Kdy uplyne doba, ve které je vítězný uchazeč o dodávku realizace, vázán svoji nabídkou?
2) Jakou dobu realizace nabídl vítězný uchazeč ve veřejné soutěži?
3) Jaká doba realizace je uvedena v žádosti, na základě které byla schválena dotace?
4) Jaká doba realizace byla uvedena v podkladu pro zastupitele při schvalování zdůvodnění veřejné
zakázky?
5) Usnesením č. 35/2014 ze dne 3. 3. 2014 schválil výbor regionální rady Severovýchod podmínku
předložení žádosti o platbu ve výši 99% celkové dotace do 31. 12. 2014. je tato podmínka platná i pro
projekt Revitalizace Tyršových sadů, tzn. musí být předloženy žádosti o platbu 99% dotace na tento
konkrétní projekt do 31.12. t.r. ? Pokud nikoli, jak velké % celkové dotace na tento projekt musí být
do daného termínu předloženo?
6) Je podmínkou předložení žádosti o platbu to, aby byly objednané práce na daném projektu
vyfakturovány zhotovitelem a příslušná fakturace byla akceptována objednatelem?
7) Je přípustné u projektů IPRM, aby byla uplatněna žádost o platbu i na základě dosud
nedokončených, respektive objednatelem nepřevzatých prací?
8) Je podmínkou předložení žádostí o platbu pravomocná kolaudace stavby?
9) Je prakticky možné zahájení realizace stavby před ukončením provozu letního kina, respektive před
datem, do kterého se s provozem LK počítá? Pokud ano, tak za jakých podmínek a opatření?
Tyto otázky Vám kladu k vyvrácení následujících podezření:
a) Realizace projektu Revitalizace Tyršových sadů, i pokud by k podpisu smlouvy došlo v průběhu
dubna 2014, není termínově zvládnutelná tak, aby bylo možné její financování z aktuálního dotačního
titulu v rámci IPRM.
b) Zahájení stavby by tak mohlo znamenat to, že celé náklady projektu nebo jejich podstatná část,
budou muset být kryty pouze prostředky města.

Odpověď na dotaz č. j. MmP 24 688/2014 ze dne 29.4.2014
Reaguji na žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 4. 2014 podanou v souladu se zákonem
106/1999 Sb. Občanským sdružením Chráníme stromy a zasílám odpovědi na Vaše dotazy:
1. Kdy uplyne doba, ve které je vítězný uchazeč o dodávku realizace, vázán svoji nabídkou?
Zadávací lhůta (tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni) začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele
o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel
uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů nebo do zrušení zadávacího řízení. Je‐li podán návrh na přezkoumání úkonu
zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), zadávací lhůta neběží.
Konec zadávací lhůty stanovený v Oznámení o zahájení zadávacího řízení datem se posouvá
o dobu, kdy zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po nabytí
právní moci rozhodnutí Úřadu o takovém návrhu. To platí obdobně i pro případ, je‐li správní

řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno Úřadem z moci úřední; v takovém případě
neběží lhůta ode dne zahájení správního řízení. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které
má případně zadavatel podle rozhodnutí Úřadu učinit nápravné opatření podle § 118 odst. 1 výše
uvedeného zákona; o této skutečnosti je zadavatel povinen informovat dotčené uchazeče
a zájemce.
2. Jakou dobu realizace nabídl vítězný uchazeč ve veřejné soutěži?
12 měsíců.
3. Jaká doba realizace je uvedena v žádosti, na základě které byla schválena dotace?
12 měsíců.
4. Jaká doba realizace byla uvedena v podkladu pro zastupitele při schvalování zdůvodnění
veřejné zakázky?
12 měsíců.
5. Usnesením č. 35/2014 ze dne 3. 3. 2014 schválil výbor regionální rady Severovýchod
podmínku předložení žádosti o platbu ve výši 99% celkové dotace do 31. 12. 2014. je tato
podmínka platná i pro projekt Revitalizace Tyršových sadů, tzn. musí být předloženy
žádosti o platbu 99% dotace na tento konkrétní projekt do 31.12. t.r. ? Pokud nikoli, jak
velké % celkové dotace na tento projekt musí být do daného termínu předloženo?
Podmínka 99 % k 31.12. platí pro celé IPRM „Přitažlivé město“. Není nutné tento limit dodržovat
u všech projektů.
6. Je podmínkou předložení žádosti o platbu to, aby byly objednané práce na daném projektu
vyfakturovány zhotovitelem a příslušná fakturace byla akceptována objednatelem?
Ano.
7. Je přípustné u projektů IPRM, aby byla uplatněna žádost o platbu i na základě dosud
nedokončených, respektive objednatelem nepřevzatých prací?
Žádosti o platbu obsahují faktury vždy za provedené a převzaté práce.
8. Je podmínkou předložení žádostí o platbu pravomocná kolaudace stavby?
Ne. Je možné podat žádost o platbu bez pravomocného kolaudačního rozhodnutí.
9. Je prakticky možné zahájení realizace stavby před ukončením provozu letního kina,
respektive před datem, do kterého se s provozem LK počítá? Pokud ano, tak za jakých
podmínek a opatření?
Ano. Provozovateli letního kina byly v Radě města Pardubic schváleny dvě varianty výpůjčky
v období od 10. 06. 2014 do 20. 09. 2014. První varianta nabízí pozemky u Skateparku. Druhá
varianta nabízí pozemky v Tyršových sadech za podmínek, že v případě zahájení realizace
Tyršových sadů je výpovědní lhůta sedm dní.
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