Zápis z 24. zasedání výboru pro strategické investice a
veřejné zakázky ZNIČ Praha 10,
které se konalo dne 6/09/2021 v Radničním salonku, budova B, 5. patro, MČ
Praha 10, Vršovická 1429/68
Přltomnl členové výboru:
·

Ing. Mikoláš

·

Mgr. Řezníčková

·

doc. Sedmihradská Ph.D.

·

jUDr. Kleslová

·

Ing. Kos

Om/uven/ členové výboru:
·

p. Duchek

·

Ing. Pek S.E.

Hosté z řad RMČ PlO a prac, úřadu:

·

Ing. jan jirásek -tajemník výboru SlVZ

·

p. Koumarová, uvolněná členka RMČ PlO

·

Be. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí

·

Sekal Martin, PaedDr., místostarosta

jednání výboru bylo zahájeno v 16.15, po celou dobu jednání byl výbor usnášeníschopný. Na zahájeni
výboru byly přítomni členové výboru Ing. Kos, jUDr. Kleslová, doc. Sedmihradská Ph.D. a předseda
výboru Ing. Mikoláš. V průběhu jednání dorazila členka výboru Mgr. Řezníčková.
Program dle zaslané pozvánky:
Návrh programu:

1.

zahájeni jednánivSlVZ

2.

Schválení programu, volba ověřovatele

3.
4.

Informace o průběhu stávajÍcÍch investic
veřejné zakázky, přehled

5.

Připravované významné zakázky

6.
7.

Diskuze, různé
Závěr

Popis průběhu jednánl

1.

Zahájenl, schválení ověřovatele zápisu

Předseda výboru Ing. Mikoláš zahájíl jednání informaci o pevné době návštěvy výboru místostarostou
PaedDr. Sekalem na 16:30, který by měl odpovědět otázky členů výboru na průběh přípravy
rekonstrukce radnice a na 17:00 je pozván Be. Pecánek, který by měl říci informace o plánovaném
záměru rekonstrukce parku Solidarita - severní část. Radní pro investice p. Koumarová by případně
představ"la záměry týkajIcI se rozšÍření kapacit ZŠ.
2.

Schválení programu a ověřovatele zápisu

Bylo hlasováno o programu jednání s výsledkem:
Hlasování: pro 4; Proti O; Zdržel se O
jed ná ní pokračovalo volbou ověřovatele. jako ověřovatel byl navržen Ing. Kos.
Hlasování: pro 4; Proti O; Zdržel se O
Následně proběhlo schvalování navržených hostů s výsledkem
Hlasování: pro 5; Proti O; Zdržel se O

3.

Informace o průběhu stávailclch investic

jednání výboru pokračovalo informacemi o průběhu strategicky významných investic, které
prezentoval předseda výboru. k jednotlivým akcím byl členům zaslán podklad:
Rekonstrukce Po|ik|inikV Malešice

·

Dílo dokončeno

·

přejímka 26. 7. - 27. 7. 2021

·

Zápis předáni a převzetí stavebního díla dne 27. 7. 2021

·

Kolaudační souhlas převzat 2. 8. 2021

·

Drobné vady a nedodělky (nebránIcI uživáni objektu) odstraněny a převzaty 4. 8. 2021

·

probÍhaji konečné fakturace (do 30 dnů)

K rekonstrukci polikliniky Malešice Ing. Mikoláš dodal, že by mělo být dokončeno stěhování z BDM ke
konci 10/2021 a BDM se zároveň prověřuje jako možný prostor, kam by mohla být delimitována část
úředníků v případě havárie případně rekonstrukce objektu radnice.
Přístavba pavilonů MŠ U Vršovického nádraží, Sámova 1529/2a
·

Probíhá montáž rozvodů ZTI.

·

Provedena vyzdívka příček a dozdívka parapetů.

·

Pokládka slaboproudých kabelů pro propojeni jednotlivých pavilonů, včetně obsypu a záhozu
rýh.

·

Přístavba 1. pavilonu byla dokončena 26. 2. 2021 zároveň byly stavbě předány zbývajici 2
pavilony

·

7. 4. 2021byl 1. pavilon zkolaudován

·

V současné době jsou provedeny vnitřní rozvody, vybetonované podlahy a omÍtajÍ se stěny

·

Dne 29. 6. 2021 byly RMČ schválen dodatek č. 2 zahrnujÍcÍ MCP a VCP včetně opravy střech a
zkráceni termínu dokončení stavby do 1/2022

·

Na pavilonu č. 3 probíhá oprava střechy

Rekonstrukce secesní školy Strašnická
·

Proběhla kontrola projektové dokumentace a výkazu výměr od společnosti INTAR a.s.

·

Dne 8. 6. 2021 bylo vydáno stavební povoleni na změnu stavby před dokončením

·

Připraveno zadávací řízeni na výběr zhotovitele - bude předloženo RMČ PlO

výstavba mš Bajkalská
·

11. 8. 2021 proběhla koordinační schůzka v místě stavby mezi zhotovitelem a investorem

·

předáni staveniště je naplánováno na 30. 8. 2021

·

aktuálně probíhá seznámeni zhotovitele a TDI s projektovou dokumentací

·

do 30. 8. 2021 musí být vyjasněno umístěni zařízeni staveniště v areálu, možnost využit
soused ni pozemek - řeší zhotovitel se stavebním úřadem

·

externí TDI zajišťuje oznámeni o zahájeni stavby na příslušné organy

·

mč PlO zajišťuje oznámeni o zahájení na stavební úřad PlO

jUDr. Kleslová vznesla k akci dotaz: Kdo (jaký úředník) organizoval vz-výstavba mš Bajkalská? k tomu
JUDr. Kleslová dodala, že dřive bylo zvykem, že se do výběrových komisi zvali i zástupci opozice. jaké
bylo složeni hodnotÍcÍ komise - vz-výstavba mš Bajkalská? k tomu Ing. Mikoláš dodal, že by to neměl
být problém. JUDr. Kleslová dále požádala do přištího jednání o zápis z hodnoceni nabídek a veškeré
další podklady k výběru zhotovitele v rámci této akce. K tomu doc. Sedmihradská dodala, že veškeré
podklady jsou součástí materiálu, který schválila RMČ a je veřejný. JUDr. Kleslová tedy požádala o
přípravu materiálu RMČ, který schvaloval výběr zhotovitele včetně hlasováni.

ZŠ OIešská - zateplení objektu

·

Dne 28. 7. 2021 proběhla prohlídka místa plnění se zájemci o zakázku

·

Probíhá výběr zhotovitele - předpoklad otviráni nabídek 9/2021

K připravě akce Ing. Mikoláš dodal, že nyní probíhá výběr zhotovitele. P. Koumarová upřesnila, že
obálky již byly otevřeny a nyní bude jednání komise. jUDr. Kleslová se dotázala, jak se organizují
komise, že tam nejsou zástupci opozice? Ing. Mikoláš dodal, že komise organizuje OMP. P. Koumarová
potvrdila, že tuto činnost zajišťuje odděleni veřejných zakázek. Ing. Mikoláš dodal, že možnost účasti
zástupce opozice na komisích bere v potaz a nebude to asi žádný problém. P. Koumarová dodala, že
byl opakovaně vyzván Kopecký Martin, Mgr. Ing., předseda kontrolního výboru k účasti na komisích
bez jeho odpovědi. JUDr. Kleslová dodala, že ona nebyla nikdy oslovena.

Radnice - rekonstrukce objektu

·

v rámci zajišťování stavebního povoleni stále probíhá diskuse s dotčenými SVJ zejména o
budoucí podobě schodišť v ulici Uljanovská (bude řešeno změnou stavby před dokončením) a
ohledně parkovacích míst v době rekonstrukce a po rekonstrukci budovy radnice MČ P 10,

·

probíhá zpracování kontroly projektové dokumentace BIM - řeší se ve spolupráci s ČVUT,
kontrolorem vyžádány další podklady, konečný výstup se dá očekávat v řádu dní, max nižších
týdnů

·

kontrola DPPS dokončena ze strany společnosti Suncad s.r.o. ukončena ke dni 7. 6. 2021. Po
jednotlivých doplněni chybějÍcÍch části a po úpravě nesrovnalostI v původní dokumentaci je
konečným výstupem z této kontroly nás|edujÍcÍ konstatování:
Obsahová správnost a úplnost DPPS
Předložená dokumentace pro prováděni stavby je po obsahové stránce úplná a odpovídá
vyhlášce číslo 499/2006 Sb. - vyhláška o dokumentaci staveb. Obsahové nesrovnalosti
a nepřesnosti ve výkresové l textové části PD z našeho původního vyjádření byly odstraněny.
Zapracování výstupů a požadavků zadavatele
V DPPS jsou zapracovány a zohledněny úplným způsobem všechny dl/č/ požadavky zadavatele
vyp/ývajlc/z psrr (pracovni skupina pro rekonstrukci radnice), ale lze základního zadánlstavby
dle zadávacích podmínek VR. Dle provedeného posouzeni obsahuje předložená DPPS
požadavky zadavatele stanovené v rámci základní zadáni stavby i všech navazujlclch
kontrolních dnů a výrobních výborů.
Posouzeni položkového výkazu výměr a kontro/nlho rozpočtu
Po posouzeni položkového výkazu výměr lze konstatovat: že předložený vy je kompletní bez
věcných a formá/nlch chyb a použitelný pro potřeby VR.

·

společností SUNCAD zpracováno ZHODNOCENÍ VÝŠE INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ A MOŽNÝCH
ÚSPOR
Toto posouzení bylo předáno MČ dne 21. 6. 2021 a obsahuje jednak posouzení nárůstu
investičních nákladů mezi zadáním PD (2017) a vypracováni DPPS (2021) a dále zhodnocení
možných úprav DPPS vedoucích k výrazným úsporám investičních nákladů.
V rámci první části je konstatováno, že v zadáni stavby z roku 2017 byla výše předpokládané
investice vyčíslena na celkovou částku cca 565 mil. KČ. Tato kalkulace byla dle zpracovatele
externí kontroly (a současně i zpracovatele zadávací studie) provedena a zpracována na
základě velmi hrubého odborného odhadu vyp|ývajÍcÍ pouze z kalkulace celkových užitných
ploch objektu, resp. objemů obestavěného prostoru s ohledem na příslušné agregované
orientační ceny v době a místě obvyklé.

Cena určená dle kontrolnIho rozpočtu stavby (zpracovaného firmou CASUA, spol. s r. o.
v měsÍcÍch 02/2021+05/2021) Činí po kontrole a revizích kontrolního rozpočtu ze dne 24. 5.
2021 celkem 911078 335,- KČ bez DPH (1102 404 785,36 KČ s DPH).

Rozdíl v původní předpokládané investici a aktualizovaném odhadu investiční náročnosti
stavby je dle odborného posouzení zpracovatele stanoviska vyvolán následujicími důvody:

meziročním nárůstem cen stavebních prací a materiálů, který je dokumentovatelný a
doložitelný statistickým nárůstem oficiálnIch sazebníků stavebních prací a materiálů,

kdy meziroční nárůst zejména v letech 2017-2020 Činil průměrně 15 - 24% (ročně),
upřesněním projektových podkladů - teprve po zahájeniv|astních projektových prací a
jako první fáze projektové činnosti vybraného zhotovitele PO a lČ (firmy CASUA) byly
zpracovány relevantní projektové podklady - jedná se zejména o stavebně-technické
průzkumy, statické průzkumy, detailní zaměřeni objektu a návrh koncepce řešeni
stavebně-konstrukčnia TZB, kdy rozsah souvisejÍcÍch nákladů na sanaci objektu nebylo
možné předpokládat před zIskánim těchto podkladů v rámci projektováni,
-

z průzkumů (viz předchozí bod) vyplynula potřeba kompletní sanace teras (mezi 1PP a
1NP) kolem celého objektu, které se ubourávají a nově zakládají a budují zcela jako
nové konstrukce,
navýšením standardu a požadavků zadavatele,
změnou statického konceptu s ohledem na zadavatelem požadované a v rámci PSRR
odsouhlaseného provozního schématu došlo k urMstění některých provozů do
nadzemních podlaží (např. archivní spisovna v 1NP; resp. zasedací sál - zvětšeni a
umistěnÍ) které měly přímý vliv na statiku objektu a bylo nutné významným způsobem
posílit statiku celého objektu zesÍĹenÍm základových konstrukcí, zesÍĹenÍm základního
nosného skeletu sloupů atd.,

Druhá Část stanoviska se zabývá návrhem a zhodnocením možných úprav DPPS vedoucích k
výrazným úsporám investičních nákladů
Zpracovatel se zaměřil na technické, stavební a kvalitativní standardy navržené stavby v rámci
DPPS (zpracované firmou CASUA, spol. s r.o. 12/2020 + 02/2021+05/2021) s cílem nalezení
takových stavebních objektů, provozních souborů, či technologických části stavby, jejichž
úpravou by nedošlo k výrazné, či žádné úpravě funkcionality a věcné obsahové náplně finálního
produktu - stavby Radnice - ale bylo by docíleno úspory investičních nákladů stavby.
Zpracovatel stanoviska upozornil předem MČ Praha 10, že veškeré případně nalezené, resp.
navržené úpravy vedoucí k možné úspoře je nutné projekčně zpracovat detailně ve stupni pro
prováděni stavby, kdy až po jejich zapracovánido DPPS bude jasné přesné vyčÍs|eni či případné
souvÍsejÍcÍ dopady na jiné projektové části, a tedy vyhodnocení reálné úspory. Bez zapracování
do DPPS, nebudou tyto úpravy standardů a z nich plynoucí úspory v rámci soutěže a následné
vlastní realizace stavby, uplatnitelné.
Zpracovatel se zaměřil zejména na ty projektové části stavby - stavební objekty, provozní
soubory, technologické části objektu či části TZB - které umožňujÍcÍ reálně proveditelnou
úpravu DPPS vedoucí ke (významnému - objemově) snÍženÍ investičních nákladů bez (popř. s
malým) zásadního vlivu na funkčnost navržené stavby. Níže jsou navrženy možné úpravy DPPS
vedoucí při zachování požadavků zadavatele na jednotlivé prostory, funkce a užitné parametry
k investičním úsporám.
Navržené úpravy tak dle odborného názoru zpracovatele snižuji pouze relativní standard

objektu, ale nemají zásadní vliv na jeho funkci a následné využití pro potřeby MČ Praha 10.
Niže je předložena tabulka obsahující návrh úspor investičních nákladů, a to včetně odhadu
předpokládaných úspor:

Pořadové číslo
1'

2.

Navržená úspora investičních nákladů
Název
Stavební oddíly PVS - Část 77x - Podlahy - změna
standardu nášlapných vrstev

4.

TZB - část D 1.4.4 - Rozvody tepla a chladu změna vlastnictví výměníkové stanice

5.

TZB - část D 1.4.7 - Silnoproudá elektrotechnika -

7·

10'

790 000,0C'

8 886 000,00

TZB - část D 1.4.10 - Slaboproudá elektrotechnika
- redukce datové sItě, koncových prvků

2 742 000,00

TZB - část D 1.4.10 - Slaboproudá elektrotechnika
883 000,00

TZB-ČáSt D 1.4.13-Zařízeni gastroprovozu vyčleněni gastro-provozu a přesun na provoz

9.

3 743 000,00

změna koncepce a standardu svítidel

- redukce počtu CCTV
8·

7 886 000,00

TZB - část D 1.4.3 - Vzduchotechnika - redukce PI
regulátorů u indukčních jednotek

6.

8 949 000,00

Stavební oddíly PVS - Část 7675 - Stěny a příčky
vnitřní- redukce počtu skleněných příček

3.

Cena

SO 100 - Sadové úpravy a závlahy - zrušeni
závlahy
SO 102 - Velkoodběrová trafostanice - změna
vlastn"ctv" trafostan"ce

8 073 840,00
1 251686,00
2 750 000,0C

Přesun registratur (archivů s vysokým
11.

podlahovým zatÍženÍm) z Nadzemního podlaží do
Podzemního podlaží
Celková úspora investičních nákladů

17 613 000,00
63 567 526,00

lnvestiční náklady dle předloženého Kontrolního rozpočtu stavby (zpracovaného firmou
CASUA, spol. s r. o. v květnu 2021) činí 911078 335,- KČ bez DPH. - tj. 1102 404 786,- KČ vC.
DPH.

výše popsané a vyčíslené úspory vycházejIci z popsaných úprav DPPS mohou dle odborného
odhadu vycházejÍcÍho z kalkulace provedené na základě předloženého KontrolnIho rozpočtu
stavby přinést úspory ve výši cca 63 568 000 KČ bez DPH a mohou tedy vést k finální
redukované ceně stavby 847 510 809,- KČ bez DPH - tj. 1 025 488 079 KČ vC. DPH
Navrženými úspornými úpravami DPPS nedochází k zásadní změně funkce či úpravě provozních
požadavků a využitelnosti objektu. je však nutné konstatovat, že navrhované úpravy je nutné
řádně zapracovat do DPPS.
výsledky kontroly i stanovisko ohledně možných úspor byly prezentovány zástupcem
společnosti Suncad s.r.o. na 57. jednání pracovní skupiny pro RR, která informace vzala na
vědomí a doporučila jejich předloženi do RMČ, která je taktéž vzala na vědomi usnesením č.
560 ze dne 29. 06. 2021.
·

dále bylo zpracováno právni stanovisko ohledně posouzeni problematiky změn závazků ze
smlouvy podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávániveřejných zakázek, ve zněnípozdějšÍch
předpisů (,,ZZVZ"), souvĹsejÍcÍ s projektem rekonstrukce objektu Radnice Městské části Praha
10 v návaznosti na uzavřenou smlouvu o dílo, č. smlouvy 2019/OMP/1254, mezi Městskou částí
Praha 10, se sídlem Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10, IČO 00063941 (,,MČP10"), a
zhotovitelem projektové dokumentace - společnostI CASUA spol. s r.o., se sídlem Křižíkova
682/34a, 186 00 Praha 8, IČO 44846908 (,,CASUA"), jehož závěrem je, že zbývá možnost zadáni
dalšího plnění odpovjdajÍcÍho finančnímu objemu (finančnímu navýšeni) cca 22,43 % původní
hodnoty závazku ze smlouvy (tj. z částky obsažené ve smlouvě, tedy 44,1 mil. KČ),

·

na PS RR bylo iniciováno vytvoření tříčlenného pracovního týmu v souvislosti se změnou PD.
Tento tým bude úzce spolupracovat a poskytovat konkrétni a praktické informace. Složeni
týmu týmu za Úřad: jUDr. Hatalová (v rámci delegace se počítá se zapojením Mgr. Urbánka),
PaedDr. Sekal a Ing. Havránek jako stavební odborník a osoba, která zpracovávala původní
zadáni a měla na starosti kontrolu dokumentace a zpracovala návrh možných úspor.

·

zahájeno jednání se subjektem Pražská energetika, a. s. ohledně koordinace úpravy způsobu
připojení,

·

byla podána žádost o prodloužení terminu pro doloženi podkladů k vydáni Rozhodnuti o
poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí na akci: ,,SnIžení energetické
náročnosti objektu umč Praha 10", původnitermÍn byl do 04. 09. 2021,

·

očekáváme dokončeni studie možného využiti prostoru vedle PENNY Marketu - uvažuje se zde
o případném umístěni některých odborů, a to OST a ÓDO, - možné úspory za pronájem části
prostor během RR,

·

proběhla prohlídka BDM, a to konkrétně prostor, které budou uvolňovat nájemci, zde se také
uvažuje o případném umÍstění některých odborů - možné úspory za pronájem části prostor
během RR,

K přípravě akce Ing. Mikoláš dodal, že výše uvedené informace k akci jsou víceméně všezahrnujÍcÍ a
pojimaji období posledního půl až tři čtvrtě roku v rámci přípravy akce včetně poslední fáze možných
úspor a právních stanovisek. V současné době probíhá žádost o SP a čeká se na vyřIzenI námitek od
účastníků. Termin pro podáni námitek konči někdy v polovině 9/2021. Současně se chystá obsáhlý
materiál, který bude 7. 9. 2021 projednávat RMČ a následně bude předložen ZMČ.

Ing. Mikoláš se dále vyjádřil k dotazům, které byly položeny členy výboru na jednání 7. 6. 2021.
S vypracováním odpovědi Ing. Mikolášovi byly hodně nápomocni Mgr. Urbánek a PaedDr. Sekal.
K požadavku na usnesení ZMČ týkajÍcÍ se rekonstrukce radnice Ing. Mikoláš dodal, že usnesení jsou
veřejná a členové výboru se jich účastni, takže si je mohou sami dohledat, současně Ing. Mikoláš dodal,
že zápisy z RMČ byly součásti podkladů k jednání výboru, který členové obdrželi, přestože jsou také
veřejná. K otázce na rozdíl v rozpočtu na rekonstrukci radnice ze 1,1, mld na 1,2 mld. Ing. Mikoláš
dodal, že by počkal na zpracováni výše uvedeného materiálu do ZMČ, kde je to vše popsáno. Jedná se
o složitý proces. K dotazu na interní komunikaci mezi spol. CASUA a.s. a MČ PlO Ing. Mikoláš dodal, že
jako jediný jednal Ing. Koucký, který s mč PlO již nekomunikuje a není možnost se ke komunikaci
dostat. JUDr. Kleslová dodala, že musí existovat nějaké zápisy z jednání a byl někdo nadřízený
(tajemnice, radní) Ing. Kouckého. Ing. Mikoláš k tomu dodal, že Ing. Koucký byl vedoucí odboru a
dopadlo to, jak to dopadlo. Dále dodal, že komunikaci nemá a nemůže jí tak předat. JUDr. Kleslová
dodala, že by toto ráda uvedla do zápisu z jednání. k otázce komunikace s projektantem ohledně
snÍženÍ ceny Ing. Mikoláš dodal, že je popsáno v materiálu výše. Kontrola projektové dokumentace je
také popsána v materiálu výše a bude obsahem materiálu do ZMČ. k projektu na vybavenílng. Mikoláš
dodal, že je hotov a kontrolu prováděl Ing. Koucký. k tomu JUDr. Kleslová dodala, zda to po Ing.
Kouckém ještě někdo kontroloval? Ing. Mikoláš dodal, že kontrola bude probíhat i z důvodu, že se
stavba posouvá v čase a mění se vybaveni radnice.

Ing. Mikoláš přivítal PaedDr. Sekala, gesčního radního za projekt rekonstrukce radnice a vyzval členy,
zda maji nějaké dotazy.
jUDr. Kleslová se dotázala, když tedy došlo k tak významnému přehodnoceni stavby, tedy ke změnám
v projektu, zda si projekční kancelář CASUA a.s. změny účtovala a kolik? PaedDr. Sekal uvedl, že
kontrolu neprováděla společnost CASUA a.s., ale společnost SUNCAD a.s., která navrhla možné úspory.
JUDr. Kleslová dodala, že měla na mysli spIše samotné překreslení změn. PaedDr. Sekal dodal, že to
ještě není zadáno a překreslení bude nejspíše hradit MČ PlO. Dotaz JUDr. Kleslové byl, zda CASUA při
tvorbě projektu splnila zadáni. PaedDr. Sekal odpověděl, že zatím nebyla CASUE a.s. doplacená zbylá
část, která jí bude uhrazena až po kontrole projektu. V současnosti je kontrola víceméně hotova.
PaedDr. Sekal dále dodal, že zadáni jak měla být projektová dokumentace zpracována vycházel
z nějakých standardů a jak si vedení MČ v dané době představovala objekt radnice, bohužel za
posledních 5 let došlo k prudkému nárůstu pracia cen stavebních materiálu + byl redukován požadavek
na sál přes 2 patra, který je jako jediný byl z těch vyšších částek a vedeni MČ PlO dospělo k názoru, že
by bylo vhodnější to nerealizovat, tak jak to bylo v 2017-2019, ale pro možné úspory, které nijak
funkčně nemění projekt a nemají vliv na vydání SP připlatit překreslení projektu např. úspora v
podlahových krytinách v archivech, ponechání trafo stanice v majetku PRE apod. JUDr. Kleslová se
dotázala, zda projekt casua a.s. zpracovala, jak chtělo vedení MČ PlO nebo ho udělala ,,luxusnější"?
PaedDr. Sekal odpověděl, že původní smlouva, u které PaedDr. Sekal nebyl, to nespecifikovala. Projekt
byl projektován na funkčnost a cena byla známa až v konečné fázi, kdy jsou známy výměry. JUDr.
Kleslová se dále dotázala, zda vedení je schopno dodržet nynější odhad ceny v kontextu změn cen
stavebních prací a práce? PaedDr. Sekal odpověděl, že se neodvažuje se predikovat a v této době je
velice složité rozpočtovat stavby. JUDr. Kleslová souhlasila, což PaedDr. Sekal kvitoval. Ing. Mikoláš
dodal, že proces je tak zdokumentovaný, že se mu dá jen těžko něco vytknout. JUDr. Kleslová se
dotázala jaký je předpokládaný termín zahájenia dokončení. PaedDr. Sekalodpověděl, že nenischopen
nyní sdělit termín zahájeni už z důvodu, že neníSP a nyní probíhá vypořádávání námitek, kdy dotčených
účastníků je vÍce jak 1000. Dle PaedDr. Sekala je reálné zahájeni koncem přjštÍho roku. jUDr. Kleslová
dodala, že v projektu nejsou ještě náklady na stěhování. Dotázala se kolik je předpoklad ceny za

pronájem. PaedDr. Sekal odpověděl, že odhad byl 209 Kč/m2. jUDr. Kleslová požádala do přIštIho
jednání o odpověď': jaké jsou vytipované prostory pro úřad v době rekonstrukce a jaké jsou
předpokládané náklady? Ing. Mikoláš odpověděl, že nyní není nic definitivního a nyní není možné
tento dotaz zodpovědět.

4.

veřejné zakázky, přehled

K tomuto budu Ing. Mikoláš uvedl, že členové podklady dostali. K bodu nebyla žádná diskuze.

5.

Připravované významné zakázky

Ing. Mikoláš přivítal Be. Pecánka, vedoucího odboru životního prostředí, který představí záměr
rekonstrukce parku Solidarita - severní část s předpokladem ceny za realizaci 20 mil. KČ bez DPH.
Be. Pecánek uvedl, že projekt se týká pouze severní části parku Solidarita, kdy v rámci realizace by mělo
dojít po proběhlé participaci s občany k přebudovánjcestnÍch sÍtÍ, instalaci nového mobiliáře a nového
osvětlení, součástí úprav by měl být i malý skatový d'oliček pro vyžití mládeže. Z důvodu finančních
možností MČ PlO bylo rozhodnuto, že se v 1. fázi provede úprava pouze severní části, která má větší
potenciál k úpravám. Na konci 7/2021 stavební úřad vypsal sloučené řizenI na ÚŘ a SP. Předpoklad
zahájení je 2/2022 a mělo by být dokončeno v roce 2022. Dle Be. Pecánka je možné akci realizovat
v termínu 6-8 měsíců od zahájení. Na akci MČ PlO čerpá dotaci HMP a v roce 2022 by OŽD rád požádal
i v nových programech, které budou vyhlášeny V rámci dotaci EU. Be. Pecánek doplnil, že z důvodu
revitalizace dojde ke káceni 2 stromů, nicméně dle posudku znalce je v parku vÍce stromů, které jsou
ve špatném stavu.
P. Koumarová představila zbylé záměry na navýšení kapacit v zš Hostýnská a ZŠ Břečťanova, kdy v roce
20211 - 2022 by měly být vyhlášeny výběrové řIzenI na vypracování projektových dokumentací
s předpokládanou hodnotou 15 mil Kč/každý projekt. p. Koumarová dodala, že projekty je nutné
připravit z důvodu nutnosti a že současné vedeni bude, podle finančních možnosti, schopno zahájit
realizaci max. jedné akce. Toto potvrdil i Ing. Mikoláš.
Posledním záměrem, který byl výboru SlVZ představen je opakované vyhlášení VZ na výběr zhotovitele
na akci propojenjkřÍde| a sanace ZŠ U Vrš. nádražís předpokládanou hodnotou 10 mil KČ bez DPH. Akce
již byla jednou vypsána, ale zadavatel neobdržel žádnou nabídku. Důvodem byla skutečnost, že
součásti zadání nebyla část sanace dotčené části objektu. Akce by měla být co nejdříve vyhlášena vC.
sanace a ještě v roce 2021zahájena. Dokončeniakce je plánováno v roce 2022. Akci je možné realizovat
i v průběhu školnIho roku. JUDr. Kleslová dodala, že by byla ráda, aby na výběrové řIzení byla oslovena
i opozice. Ing. Mikoláš požadavek potvrdil, ale uvedl, že nemůže mluvit za úředníky, jejichž pravomoci
nemá.
Proběhlo hlasování členů výboru SlVZ o vzetí 4 výše uvedených záměrů na vědomi
Hlasováni: pro 5; Proti O; Zdržel se O
Předseda výboru

Mikoláš konstatoval, že výbor sivz bere všechny' 4 zárňěřY na vědomi.

6.

Diskuze, různé

Nebyly žádné příspěvky

7.

Závěr

Ing. Mikoláš konstatoval, že výbor je ukončen v 17:25. Poděkoval přítomným za účast a pozval
přítomné na další jednání výboru SlVZ dne 4. 10. 2021 v Radničním salonku, budova B, 5. patro, MČ
Praha 10, Vršovická 1429/68.

V Praze, dne 8. 9. 2021

Předseda VSlVZ: In,. Ivan Mikoláš

Zapisovatel: Ing. jan jirásek, tajemník výboru SIVZ

Ověřovatel: Ing. Kos

