Zápis z 27. zasedání výboru pro strategické investice a
veřejné zakázky ZNIČ Praha 10,
které se konalo dne 6/12/2021 formou on-line
Přltomnl členové výboru:
·

Ing. Mikoláš

·

Mgr. Řezníčková

·

doc. Sedmihradská Ph.D.

·

jUDr. Kleslová (on-line)

·

Ing. Kos

·

P. Duchek

·

Ing. Pek S.E.

Omluvení členové výboru:

Hosté z řad RMČ PlO a prac, úřadu:
·

Ing. jan jirásek - tajemník výboru sivz

·

Ing. Dušan Kodrla, vedoucího oddělení přípravy a realizace oprav a investic

·

P. Olga Koumarová, radní

1.

zahájenl, schválení ověřovatele zápisu

jednání výboru bylo zahájeno v 16:05 a po celou dobu jednání byl výbor usnášeníschopný. jednání
výboru probíhalo formou on-line, Na zahájeni výboru byly přítomni všichni členové výboru.

Program dle zaslané pozvánky:
Návrh programu:
1.

Zahájení jednánIvSIvz

2.

Schváleni progra m u, volba ověřovatele

3.
4.

Informace o průběhu stávajÍcÍch investic
veřejné zakázky, přehled

5.
6.

Diskuze, různé
Závěr

Popis průběhu jednánl
2.

Schváleni programu a ověřovatele zápisu

Bylo hlasováno o programu jednání s výsledkem:
Hlasováni: pro 7; Proti O; Zdržel se O

jednání pokračovalo volbou ověřovatele. jako ověřovatel byla navržena Mgr. Řezníčková
Hlasování: pro 7; Proti O; Zdržel se O

3.

Informace o průběhu stávai/"clch investic

Jednání výboru pokračovalo informacemi o průběhu strategicky významných investic, které
prezentoval předseda výboru. k jednotlivým akcím byl členům zaslán podklad:
Přístavba pavilonů MŠ U Vršovického nádraží, Sámova 1529/2a

Zhotovitel

AD (autorsky. dozor)

VISTORIA CZ a.s. ,
Revoluční 767/25, Praha 1,
IČO 25110977
2020/OMP/O777 ze dne 19.
6. 2020
30 321546,14 Kč bez DPH*
od 30.6.2020 do 31.1.2022**

tds (Technický dozor
stavby)

Koordinator
BOZP
. .

d plus projektová a
inženýrská a.s. ,
Sokolovská 16/45 A,
Praha 8,
IČO

Martin Michálek ,
,
Senohrabska 2943/10,
Praha 4,

Tomáš Lubovský l-

26760312

IČO 42567980

IČO 45202991

2020/OMP/1094 ze dne
13. 8. 2020

2020/OMP/0778 ze
dne 12. 8. 2020

OMP/2020/1174 ze
dne 8. 9. 2020

171600,00KČ bez DPH

500 000,00 KČ bez
DPH***

500 000,00 Kč hez
DPH***

po dobu realizace

po dobu realizace

po dobu realizace

servis,
Ke
Hřišti 60, Drahelčice,

Vysvětlivky :

Usneseni Rady č. 27 ze dne 19. 1. 2021 + 954 611,61KČ bez DPH a Usneseni Rady č. 528 ze dne 29. 6. 2021 +
*
***
2 877 751,53KČ bez DPH ; Usneseni Rady č. 528 ze dne 29. 6. 2021 termín realizace z 30. 6. 2022 na 31. 1. 2022 ;
max.
výše odměny

Čerpání - MŠ U Vršovického nádraží, Sámova 1529/2a
ceny bez
DPH

Zhotovitel
vistoria cz a.s. ,

.
AD {autorsky dozor)

767/25, Praha

d PLUS projektová a
, ka, a . s.
l n zV en yrs
, Sokolovská 16/45 A,

1

Praha 8

Revo|ucnl

tos (Technický dozor
stavby)
Martin Mich,á|ekp
Praha 4 - plneni
Senohrabska
.2943/10,
,
.
smlouvy max 500 tis.
Kc
V

. .
Koordinator BOZP
Tomáš Lubovský l
servis, Ke Hr|st| 60,
V.
V ,
Drahe|c|ce
- plneni

smlouvy max 500 tis. Kc

2020

7 587 773,70

O

119 900,00

25 300,00

2021

18 649 594,35

O

212 300,00

121 825,00

4 084 178,09

171 600,00

167 800,00

352 875,00

zůstatek

·
·

Probíhají dokončovací práce
Podána žádost o kolaudaci v termínu 20. 12. 2021

·
·

Řešení podmínek a termínů převzetí díla
Předpoklad dokončení akce 1/2022

Rekonstrukce secesní Školy Strašnická

·

Probíhá zadávacího řízení na výběr zhotovitele. Dne 2. 12. 2021 proběhla prohlídka
místa plnění.

Výstavba MŠ Bajkalská
Zhotov|te|
.

AD (autorsky, dozor)

GEOSAN +VISTORIA - MŠ

.

Koordinátor
BOZP
tos (Technický
dozor
stavby) "

,

Bajkalská, Vedoucí společník
GEOSAN GROUP a.s., U
nemocnice 430, Kolin Ill, IČO

D PLUS projektova a
inženýrská a.s., Sokolovská
16/45 A, Praha 8

VSP spol. s r.o.
Palackého 465/16,
Ostrava,

28169522

IČO 26760312

2021/OMP/0933 ze dne 17. 6.
2021

2017/OMP/1267 ze dne 8.
12. 2017

2021/OMP/1057 ze dne 21. 7. 2021

128 926 466,58 KČ bez DPH

250 000,00 KČ bez DPH

450 000,00 KČ bez DPH

od 2. 9. 2021 do 2. 3. 2023

po dobu realizace

po dobu realizace

IČO 48392430

Čerpání- MŠ Bajkalská
Ceny bez
DPH

Zhotovitel
GEOSAN +VISTORIA mš Bajkalská, Vedoucí
společník GEOSAN
GROUP a.s. ,
U nemocnice 430
Kolín Ill,
'
IČO 28169522

2021
zůstatek

·
·
·
·

3 124 019,00
125 802 447,58

AD (autorský dozor)

tos (Technický dozor stavby)
+ Koordinátor BOZP

D PLUS projektová
. V .
.
a inzenyrska a.s.
Sokolovská 16/45 A, Praha 8
IČO 26760312
O
250 000,00

VSP spol. s r.o. , Palackého
.
465/16, Ostrava, IČO
48392430

45 000,00
405 000,00

Stavba probíhá dle harmonogramu
Probíhají práce na stavbě opěrných zdí
Provádí se výkopové práce základů pavilonů
Byla odsouhlasena změna technologie retenční nádrže - úspora cca 100 000,- KČ

·
·

Probíhá jednání o uzavření plynovodní přípojky a také poslední stěhovací práce, s čím
souvisí hledání případných prostor pro uskladnění koupelnové keramiky.
V souvislosti s provedením sond ve skladbě střechy, byla zjištěna přítomnost dvou typů
azbestu. Vzhledem k absenci položek týkajících se rozsáhlejší likvidace azbestu v
základním rozpočtu, vzniknou vícepráce.
V současné době probíhá posouzení
odsouhlasení postupu likvidace azbestu.

ZŠ Olešská - zateplení objektu

·
·

RMČ PlO schválila usnesením č. 714 z 21. 9. 2021 výběr tdi a BOZP na akci. Jedná
se o společnost FRAM + MP - ZŠ Olešská" - Společník l: FRAM Consult, a. s., IČO
649 48 790, Společník 2: METROPROJEKT Praha, a. s., IČO 452 71 895
RMČ PlO schválila usnesením č. 751 z 21. 9. 2021 výběr zhotovitele stavby společnost
Aubôck, s. r. o., se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 260 89 785

·

Dne 29. 9. 2021 bylo podepsáno usnesení č. 751 a zasláno rozhodnutí o výběru
účastníkům zadávacího řízení

·
·

SoD se společností Aubôck, s. r. o. podepsána ke dni 20. 10. 2021
Zpracovává se změna harmonogramu prací

Radnice — rekonstrukce objektu
·

Veškeré aktuální informace jsou obsahem usnesení ZMČ č. 25/1/2021 ze dne 20. 9.
2021 pod názvem ,Jnformace o stavu rekonstrukce radnice MČ Praha 10"

·

Nad rámec uvedeného bylo dne 25. 10. 2021 vydáno rozhodnutí - společné povolení,
kterým byl schválen stavební záměr na stavbu: ,,rekonstrukce objektu Vršovická 68" a
nyní čekárně na nabytí právní moci tohoto společného povolení. Současně jsme od
náměstka primátora pro oblast financí a rozpočtu, Pavla Vyhnánka M. A., obdrželi
reakci na naši žádost ze dne 30. 6. 2021, ve které jsme žádali hl. m. Prahu o prodloužení
termínů stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci
č. INO/16/06/000394/2020 k financování rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10.
Dotyčný si vyžádal další informace k naší žádosti. Ohledně naší další žádosti, a to
žádosti týkající se dotace z Operačního programu Životní prostředí, nemárne žádné nové
informace a je tak stále v řešení.

Po nabytí právní moci společného povolení bude možné pokračovat v uvedených procesech,
tedy v zadání změny projektové dokumentace za účelem snížení projektových nákladů stavby
tak, aby to bylo dle požadavku poskytovatele návratné finanční výpomoci, a to způsobem
naznačeným v materiálu ,,Informace o stavu rekonstrukce radnice MČ Praha 10". V mezidobí
byl také vypracován návrh dohody o narovnání, který byl předložen společnosti Casua.
Vyjádření ohledně připomínek k návrhu dohody očekáváme v týdnu od 08. 11. 2021.

Ing. Mikoláš přivítal na jednání výboru Ing. Dušana Kodrlu, vedoucího oddělení přípravy a realizace
oprav a investic a vyzval ho, aby odpovídal na případné dotazy členů výboru k akci výstavba mš
Bajkalská. Současně vyzval členy výboru, zda mají dotazy k ostatním probjhajÍcÍm akcím.
Ing. Mikoláš dále uvedl k akci Přístavba 2 pavilonů MŠ U Vrš. nádraží, že nyní byla podána žádost o
kolaudaci (20. 12. 2021). K akci rekonstrukce ZŠ V Olšinách dále Ing. Mikoláš uvedl, že 2. 12. 2021
proběhla prohlídka místa plněni pro případné uchazeče o stavební zakázku. S dotazem se přihlásil Ing.
Pek S. E., bohužel v rámci připojení nebyl slyšet zvuk. Ing. Mikoláš vyzval Ing. Peka, aby dotazy napsal
do chatu. Ing. Pek v rámci chatu požádal od pana předsedy výboru písemnou informaci zastupiteli k
rekonstrukci V Olšinách:
·

l) o co byl ponižen rozsah stavebních prací oproti původnímu návrhu z r. 2018, který byl
podán ke stavebnímu povolení.

·

2) o co byl tento 2. návrh poté změněn = navýšen.

·

3) kdy rozhodla RMČ o zahájen/zadávac/ho ř/zenl a kterým/i usnesenlm/i.

·

4) jaký byl původní předpoklad cen stavebních prac/pro 1. variantu, jakýje pro 3. variantu.

·

5) jaký je percentuální roční nárůst cen stavebních prací mezi lety 2018ú19, 19/20, 20/21, a
výhled 21/22 popř. 22/23.

Ing. Mikoláš dále pokračoval v rekapitulaci stavů jednotlivých akci a v rámci výstavby MŠ Bajkalská
vyzval Ing. Kodrlu, aby stav akce prezentoval.
Ing. Kodrla uvedl, že je tady nově, měsíc na odděleni přípravy a realizace oprav a investic na
majetkoprávnim odboru. K samotné akci výstavba mš Bajkalská uvedl, že základní informace jsou
uvedeny v tabulce výše, v současné době práce probihajÍ podle schváleného harmonogramu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu na základě předchozí demolice původního objektu, bylo
v rámci kontroly zjištěno velké množství azbestu. V současné době je demolice pozastavena a řešíme
vícepráce na odstraněni azbestu, ale i tak práce probÍhají tak jak mají. Pracuje se na opěrných zdech
č. 1 a č. 2, v současné době se pracuje i na základech pavilonu A, B a základech spojovacího
hospodářského pavilonu. je vybudována retenční nádrž, kde změnou technologie bylo docíleno úspory
cca 100 tis. KČ, rozpočet na odstraněni azbestu již MČ má a posuzuje se, současně byl vyzván znalec
k posouzení navrhované ceny.
Ing. Duchek se dotázal, kolik je předpokládané navýšeni ceny o odstranění azbestu. Ing. Kodrla
odpověděl, že předpoklad jsou 2 mil KČ.
jUDr. Kleslová se dotázala, kdo je odpovědný za to, že náklady na odstraněni azbestu nebyly již
kalkulovány v rámci projektu. Ing. Kodlra odpověděl, že tomu rozumí, ale tyto informace neví. Tyto
informace musí zjistit. Dále Ing. Kodrla dodal: "že smlouva byla podepsána 2. 9. 2021, tzn. výběrové
ř/zenl muselo proběhnout v letním období a já jsem nastoupil v listopadu. Byl jsem postaven před
hotovou věc a momentálně zjišťuji, jestli tam nebyla chyba projekční kanceláře. V rámci prohlídky
potvrzuji, že výskyt azbestu nemusel být vidět."
jUDr. Kleslová dodala, že si přeje toto uvést do zápisu, že se na to ptala a chtěla by vidět nějaký
posudek, protože se domnívá, že toto muselo být zřejmé. Dále JUDr. Kleslová požaduje
·

vyjádření kompetentního úředníka z odboru, jestli v rámci přípravy akce výstavba mš
Bajkalská byl možné již počítat s možným výskytem azbestu v objektu.

JUDr. Kleslová dodala, že se omlouvá, ale skutečnost, že Ing. Kodrla je na pozici vedoucího oddělení
nově neznamená, že se nyní udělá tlustá čára za všÍm, co tam bylo před listopadem. Někdo to musel

podepsat, zadat. JUDr. Kleslová požádala, aby v zápisu bylo uvedeno, že chce přesně vědět, jak to
probíhalo.
p. Koumarová k diskuzi dodala, že podle jejích informaci, které má k tomu, je azbest vyloženě pouze
na střeše. V době, kdy byl tvořen projekt na akci, byla původní MŠ v provozu a sondy se do objektu
nemohly dělat. Z výše uvedeného byly sondy a znalecký posudek vypracován až nyní a s náklady na
odstraněni azbestu se počítalo. objekt je z 50 let, ale v průběhu let se na objektu realizovali opravy na
střeše a nikdo nevěděl co tam je. jinde azbest není, je pouze na střeše a v provozu MŠ nebylo možné
provádět sondy. Následně byl již projekt hotový a už nemělo smysl do toho zasahovat.
JUDr. Kleslová dodala, že by si přála i tuto odpověď' písemně třeba itoto stanovisko od kompetentního
pracovníka.
Ing. Mikoláš poděkoval Ing. Kodrlovi za účast. Dále dodal k akci ZŠ Olešská - zatepleni objektu, že nyní
se zpracovává změna harmonogramu prací.
Bod dále pokračoval akci rekonstrukce objektu úřadu MČ PlO. Ing. Mikoláš uvedl, že v tuto chvíli je
podstatná změna a to, že minulý týden mč PlO obdržela stavební povoleni, tím pádem je možné
nastartovat další akce jako aktualizaci harmonogramu, zahájit výběrové řízeni apod.
Ing. Pek uvedl prostřednictvím chatu své dotazy, které jsou vše dotazy zastupitele na předsedu výboru
dle 131/2000 Sb.:
·

Jak to vypadá s redukclprogramu a standardů v rámci rekonstrukce radnice?

·

Jak to vypadá s dotacemi v rámci OPŽP v rámci rekonstrukce radnice?

·

Co HMP? jak to vypadá s NFV s ohledem na dotace OPŽP a časový harmonogram v rámci
rekonstrukce radnice?

·

jaký je časový harmonogram - je schválený?

·

Rozhodla RMC o redukci programu a standardu?

Ing. Pek se dále dotázal, proč předseda výboru Ing. Mikoláš na položené otázky neodpovídá rovnou?
Ing. Mikoláš uvedl, že vzhledem ke skutečnosti, že stavební povoleni bylo vydáno minulý týden, tak
nelze odpovídat na věci, které jsou ve vývoji rovnou. Byla by to spekulace.
Doc. Sedmihradská reagovala na dotazy týkajicI se financování. Uvedla, že co se týká nvf, tam byly
odeslány dop|ňujÍcÍ informace náměstku Vihnánkovi a je domlouvána schůzka. Co se týká dotace EUOPŽP, tam bylo požádáno o prodlouženi termínu. V tuto chvíli má MČ PlO ústni informaci, že žádosti
se změnou harmonogramu nebylo vyhověno, nicméně není žádné oficiální sděleni poskytovatele
dotace. přIštítýden je schůzka s administrátorem dotace, kdy bude řešena možnost překlopit žádost o
dotaci do nově otevřené výzvy v rámci Národního plánu obnovy, ve které je možná delšidoba realizace.
Dále doc. Sedmihradská uvedla, že nemá k dispozici platný návrh harmonogramu, který reflektuje
vydání SP. Dle doc. Sedmihradské jsou položené otázky předčasné a za měsíc budou kompetentní
osoby vědět vÍce.
Ing. Mikoláš poděkoval doc. Sedmihradské za odpovědi.
JUDr. Kleslová se dotázala v souvislosti s rekonstrukci radnice,
·

jestli se harmonogram významně posouvá a jestli v tomto volebním období má v pIánu
vedeni zahájit samotnou rekonstrukci jfýzicky a kam v případě, že rekonstrukce bude
zahájena, bude přestěhován úřad?

Ing. Mikoláš uvedl, že odpověď' bude podána písemně a jen k tomu dodal, že viděl první verzi
aktualizovaného harmonogramu, který se významně posunul. Na základě skutečnosti, že bylo vydáno
sp, je jasné, že bude následovat výběrové řízenI na zhotovitele. Příprava VR bude trvat určitou dobu a
Ing. Mikoláš si netroufá odhadovat, kdy může být vr ukončeno. je těžké předjímat, kdy bude samotná
rekonstrukce zahájena. Dotazy budou předloženy PaedDr. Sekalovi. Současně Ing. Mikoláš vyzval doc.
Sedmihradskou, zda nemá k danému bodu nějaké nové informace. Doc. Sedmihradská uvedla, že
aktualizovanou verzi harmonogramu ještě neviděla. K otázce stěhování úřadu v době rekonstrukce Ing.
Mikoláš uvedl, že je vÍce rozpracovaných variant. V tuto chvíli je jedním bodem harmonogramu akce
výběr místa k přestěhování. Některá místa je schopen si úřad zajistit ve svých prostorech např. BD
Malešice. jUDr. Kleslová se dotázala, zda aktualizovaný harmonogram a informace o možnostech
stěhováni bude v materiálech na plánované ZMČ dne 20. 12. 2021? Ing. Mikoláš uvedl, že v Praze je
průměrná délka stavebního řÍzeni8 let a vedenIMČ PlO se podařilo za 2,5 roku získat stavební povoleni
na akci, tak se domnívá, že tempo je poměrně vysoké. Pokud se podaří pokračovat v nastaveném
tempu, mohlo by se začít stavět na podzim roku 2022, ale je těžké předjímat průběh VR.
JUDr. Kleslová požaduje do zápisu uvést, že si přeje, aby na přIšti jednání výboru byl pozván gesční
radní pro tuto akci PaedDr. Sekal. Dále jUDr. Kleslová uvedla, že by za klub ANO měli rádi informaci o
průběhu akce na ZMČ a současně, aby od doc. Sedmihradské bylo doplněno o informace ohledně
schválených dotaci na akci, jestli není ohroženo jejich čerpání.
4.

veřejné zakázky

Ing. Mikoláš se dotázal, zda má někdo nějaké dotazy? žádný z členů nevznesl dotaz a tím byl bod
ukončen.
5.

Diskuze, různé

Ing. M"koláš se dotázal, zda má někdo nějaké dotazy? žádný z Členů nevznesl dotaz a t'm byl bod
ukončen.
6.

Závěr

Ing. Mikoláš ukončil jednání výboru v 16:32. Poděkoval přítomným za účast a podotkl, že konáni
přÍštjho jednání bude závislé na vývoji situace ohledně COV1Du a bude členy informovat ohledně
způsobu jednání výboru SlVZ. jedna z možností konání přÍštiho výboru SlVZ je 10. 1. 2022 v 16:00,
formou on-line. Dotázal se členů, zda s tím souhlasí? VŠichni členové s navrženým termínem souhlasili.

V Praze, dne 13. 12. 2021

Předseda VSlVZ: Ing. Ivan Mikoláš

Zapisovatel: Ing. Jan jirásek, tajemník výboru SlVZ

Ověřovatel: Mgr. Denisa Řezníčková

