Zápis z 28. zasedání výboru pro strategické investice a
veřejné zakázky ZMČ Praha 10,
které se konalo dne 10/01/2022 formou on-line
Přltomnl členové výboru:
·

Ing. Mikoláš

·

Mgr. Řezníčková

·

doc. Sedmihradská Ph.D.

·

JU Dr. Kleslová

·

Ing. Kos

·

P. Duchek

Omluveni členové výboru:

Nepřltomnl členové výboru:
·

Ing. Pek S.E.

Hosté z řad RMČ PlO a prac, úřadu:
·

Ing. jan jirásek -tajemník výboru SlVZ

·

P. Olga Koumarová, radní

1.

Zaháienl/ednán/ VSIVZ

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 vyjma Ing.
Peka S.E.

Program dle zaslané pozvánky:
Návrh programu:
1.

Zahájení jednániVSlvZ

2.

Schváleni programu, volba ověřovatele

3.

Informace o průběhu stávajÍcÍch investic

4.

veřejné zakázky, přehled

5.

Schváleni terminů konáni výboru SlVZ na rok 2022

6.

Diskuze, různé

7.

Závěr

Popis průběhu jednánl
2.

Schválení programu a ověřovatele zápisu

Bylo hlasováno o programu jednání s výsledkem:
Hlasováni: pro 6; Proti O; Zdržel se O
jednání pokračovalo volbou ověřovatele. jako ověřovatel byl navržen Ing. Miroslav Kos
Hlasováni: pro 6; Proti O; Zdržel se O

3.

Informace o průběhu stávai/clch investic

jednání výboru pokračovalo informacemi o průběhu strategicky významných investic. K jednotlivým
akcím byl členům zaslán podklad:
Přístavba pavilonů MŠ U VrŠovického nádraží, Sámova 1529/2a

Zhotovitel

VISTORIA CZ a.s. ,
Revoluční 767/25, Praha 1,
IČO 25110977
2020/OMP/0777 ze dne 19.
6. 2020
30 321546,14 Kč bez DPH*
od 30.6.2020 do 31.1.2022**
Vysvětlivky :
bez DPH ;

AD (autorsky. dozor)

Koordinator
BOZP
. .

tds (Technický dozor
stavby)

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

Martin Michálek ,
.
Senohrabska 2943/107
Praha 4,

26760312

IČO 42567980

Tomáš Lubovský lservis,
Ke Hřišti 60,
V.
Drahe|c|ce,
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

171 600,00KČ bez DPH

500 000,00 KČ bez
DPH***

500 000,00 Kč hez
DPH***

po dobu realizace

po dobu realizace

po dobu realizace

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
Usneseni Rady č. 528 ze dne 29. 6. 2021termin realizace z 30. 6. 2022 na 31. 1. 2022 ;

max. výše odměny

Celkové náklady
bez DPH
Zhotovitel - Stavba

vC. DPH

30 321 546,14

36 689 070,83

ad - Autorský dozor

164 450,00

198 984,50

tds - Technický dozor

371 800,00

371 800,00

Koordinátor BOZP

138 324,79

167 373,00

·

21. 12. 2021 vydán kolaudačnI souhlas

·

MŠ v provozu

·

Akce byla zařazena do majetku MČ PlO

Rekonstrukce secesní školy Strašnická

·

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

výstavba mš Bajkalská

Zhotov|te|
.

AD {autorsky. dozor)

Koordinátor
BOZP
tos (Technický
dozor
stavby) +

geosan +v1storia - mš

d plus projektová a

vsp spol. s r.o.

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

. V ,
,
,
inzenyrska a.s. , Sokolovska
16/45 A, Praha 8
IČO 26760312

,
Palackeho 465/16,
Ostrava,
IČO 48392430

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. 2021do 2. 3. 2023

po dobu realizace

po dobu realizace

28169522

Čerpáni- MŠ Bajkalská
Ceny bez
DPH

Zhotovitel

GEOSAN +VISTORIA MŠ Bajkalská, Vedoucí
společník GEOSAN
GROUP a.s. ,
. 4301
U nemocnice
Kolín Ill,
IČO 28169522
2021
zůstatek

AD (autorsky dozor)
,

tos (Technický dozor stavby)
+ Koordinator
. .
BOZP

D plus projektová
. V
,
,
a inzenyrska a.s.
,
Sokolovska
16/45 A, Praha 8
IČO 26760312

5 563 800,00
123 362 978,58

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

O
250 000,00

67 500,00
382 500,00

·

Stavba probíhá dle harmonogramu

·

probÍhaji 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 plynovodnI přípojky a také poslední stěhovací práce, s čÍm souvisí
hledáni případných prostor pro uskladněni koupelnové keramiky

·

V souvislosti s provedením sond ve skladbě střechy, byla zjištěna přítomnost dvou typů
azbestu. Vzhledem k absenci položek týkajicIch se rozsáhlejšI likvidace azbestu v základním

rozpočtu, vzniknou vícepráce.

V současné době probíhá posouzení odsouhlaseni postupu

likvidace azbestu
·

Schválen dodatek - navýšeni vIcepracI
21. 12. 2021

2 734 460,93KČ bez DPH, usnesení RMČ č. 985 ze dne

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 OIešská" - Společník l: FRAM Consult, a. s., IČO 649 48 790,
Společník 2: METROPROJEKT Praha, a. s., IČO 452 71895

·

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 rozhodnuti o výběru účastníkům
zadávacího řizenI

·

SOD se společností Aubôck, s. r. o. podepsána ke dni 20. 10. 2021

·

Zpracovává se změna harmonogramu prací

·

6. prosince 2021 bylo vydáno ,,Rozhodnutí" Společné územní rozhodnuti a změna stavby před
dokončením rozhodnutí o urrňstěni stavby - ,,Instalace fotovoltaických panelů včetně nosné
konstrukce na střeše pavilonů A, B, c d objektu základní Školy" Praha 10, Strašnice č. p. 2222,
OIešská 18

Radnice - rekonstrukce objektu
·

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

·

Nad rámec uvedeného bylo dne 25. 10. 2021 vydáno rozhodnuti- společné povoleni, kterým
byl schválen stavební záměr na stavbu: ,,rekonstrukce objektu Vršovická 68" a nyní čekáme na
nabyti právni 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 prodlouženI termínů stanovených veřejnoprávní
smlouvou o poskytnuti návratné finanční výpomoci č. INO/16/06/000394/2020 k financováni
rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10. Dotyčný si vyžádal dalšIinformace k naší žádosti. Ohledně
naší další žádosti, a to žádosti týkající se dotace z Operačního programu Životní prostředí,
nemáme 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.
vyjádřeni ohledně připomínek k návrhu dohody očekáváme v týdnu od 08. 11. 2021.

·

Příprava materiálu Návrh na vzdáni se schválené dotace na akci: ,,SnIžení energetické
náročnosti objektu ÚMČ Praha 10" z Operačního programu životní prostředí v rámci výzvy č.
121 ze strany MČ Praha 10; schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OMP/2019/1206 na
administraci dotace na akci: ,,SníženI energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10", a
schválení podáni žádosti o dotaci v rámci Národního programu Životní prostředí v rámci
Národního pIánu obnovy. Materiál bude předložen Radě MČ dne 18. ledna 2022.

Ing. Mikoláš vyzval členy, zda maji k průběhu strategických investic nějaký dotaz? Ing. jirásek omluvil
neúčast vedoucího oddělenI přípravy a realizace investic Ing. Kodrlu z důvodu naléhavé návštěvy
lékaře. Ing. Mikoláš stejně tak omluvil radního PaeDr. Sekala z důvodu jednání, ale dle slov PaeDr.
Sekala se bude snažit zúčastnit přištÍho výboru, tak aby byl naplněn požadavek jUDr. Kleslové z 27.
jednání výboru SlVZ.
Dále Ing. Mikoláš upřesnil k přehledu dvě skutečnosti a to k rekonstrukci objektu Radnice MČ PlO bylo
již vydáno SP, které nabylo právni moci 27. 11. 2021, což v přehledu není uvedeno a současně byla
podepsána smlouva s koordinátorem BIM a dále smlouva se společnostI SUNCAD s.r.o. na kontrolu
DPS akce a spolupráci na redukci nákladů v rámci přípravy projektu. v přištIm podkladu pro členy
výboru již budou tyto nové skutečnosti uvedeny.
Z důvodu, že nebyly další dotazy členů k průběhu strategických zakázek, Ing. Mikoláš bod ukončil a
následoval bod č. 4 - ,,veřejné zakázky, přehled"
4.

veřejné zakázky, přehled

Ing. Mikoláš se dotázal, zda má někdo nějaké dotazy k zaslaným materiálům. žádný z členů nevznesl
dotaz a tím byl bod ukončen.
E Schváleni" termínů konáni výboru sivz na rok 2022
Ing. Mikoláš uvedl bod schvá|enÍterminů konánívýboru SlVZ na rok 2022, kdy členům byl před konáním
výboru zaslán návrh terminů na rok 2022. Ing. Mikoláš se dotázal členů, zda mají nějaké
připom'nky/poznámky k návrhu? žádný s př'tomných členů výboru k návrhu neměl př"pom'nky a Ing.
Mikoláš dal o návrhu hlasovat.

Návrh usneseni:
výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
souhlasí
s návrhem termínů konání výboru s/vz na rok 2022 dle níže uvedené tabulky
Číslo

Termín

Hodina

Zasedací místnost
https://ks.praha10.cz/VSl

schůze
28.

10. 01. 2022

16:00 - 18:30

29.

09. 02. 2022

16:00 - 18:30

30.

09. 03. 2022

16:00 - 18:30

31.

06. 04. 2022

16:00 - 18:30

32.

11. 05. 2022

16:00 - 18:30

33.

08. 06. 2022

16:00 - 18:30

34.

07. 09. 2022

16:00 - 18:30

35.

05. 10. 2022

16:00 - 18:30

Hlasováni: pro 6; Proti O; Zdržel se O

VZ
Radniční salónek
budova B/5. patro
Radniční salónek
budova B/5. patro
RadničnIsalónek
budova B/5. patro
Radniční salónek
budova B/5. patro
Radniční salónek
budova B/5. patro
RadničnIsalónek
budova B/5. patro
Radniční salónek
budova B/5. patro

6.

Diskuze, různé

Ing. Mikoláš se dotázal, zda má někdo nějaké dotazy? V rámci diskuze by rád Ing. Mikoláš probral
dotazy, které byly vzneseny členy na minulém výboru SlVZ (6. 12. 2021).
Rekonstrukce ZŠ V olšinách
·

l) o co byl ponížen rozsah stavebních prací oproti původnímu návrhu z r. 2018, který byl podán
ke stavebnímu povo/enL
-

·

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

·

Odpověd'/nq. Mikoláš: ,,Není povinností předsedy výboru ani žádného z členů dohledávat
rozhodnutí RMČ, které jsou veřejně přístupná"

4) jaký byl původní předpoklad cen stavebních prací pro 1. variantu, jaký je pro 3. variantu.
-

"

Odpověd'lnq. Mikoláš: ,, veškeré informace včetně popisu všech 3 variant byly prezentovány
společností D-Plus a.s. na jednánl výboru s/vz dne 10. 5. 2021"

3) kdy rozhodla RMČ o zahájení zadávacího řlzenl a kterým/i usnesenlm/i.
-

"

Odpověd'/nq. Mikoláš: ,,veškeré informace včetně popisu všech 3 variant byly prezentovány
společnosti D-Plus a.s. na jednánl výboru s/vz dne 10. 5. 2021"

Odpověď' Ing. Mikoláš: ,,Opět veškeré informace včetně popisu všech 3 variant byly'
prezentovány společností D-Plus a.s. na jednánl výboru s/vz dne 10. 5. 2021"

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

Odpověď' Ing. Mikoláš: ,,Opět není povinnosti předsedy výboru ani žádného z členů
dohledávat podklady, které jsou veřejně přlstupnéú Nicméně k této otázce Ing. Mikoláš
přishbil do přIštIho jednání její vypracováni.

P. Koumarová k akci rekonstrukce ZŠ V Olšinách dodala, že nyní probíhá výběrové řIzení na zhotovitele,
které administruje právní kancelář OTIDEA Admin s.r.o. V průběhu výběrového řizení dochází
k dotazům případných účastníků a vypracováváni odpovědí. V rámci veřejné zakázky na výkon tdi
v rámci akce rekonstrukce ZŠ V Olšinách byly otvírány obálky.
JUDr. Kleslová vznesla požadavek, jak byla vybrána advokátní kancelář na administraci veřejné
zakázky na výběr zhotovitele rekonstrukce ZŠ V Olšinách? Dále jUDr. Kleslová vznesla dotaz na účast
členů opozice ve výběrových komisí. Uvedla, že v minulosti byly zástupce opozice zváni do výběrových
komisí, což se nyní neděje a uvedla, že např. klub ANO nebyl nikdy pozván do výběrových komisi
v tomto volebním období. Na minulých jednání výboru SlVZ byla tato otázka již diskutována a bylo
řečeno, že to není nic proti ničemu zvát zástupce opozice, přesto opozice nebyla opět oslovena a tím
vzniká možná bezdůvodná pochybnost o výběrech dodavatelů. jUDr. Kleslová vznesla požadavek, aby
v zápisu bylo uvedeno, že již minule požadovali možnost jmenovat své zástupce do výběrových komisí
právě proto, aby opozice věděla, že je vše v pořádku. Současně dodala, že vznáší dotaz, na který by
ráda dostala písemnou odpověď' a to ,,Jestli budou zastupitelé opozice zařazování do výběrových
komisí či ne? V případě, že ne tak z jakého důvodu"
Dále jUDr. Kleslová uvedla k odpovědím Ing. Mikoláše, že by přesto měly být zodpovězeny písemně a
to z toho důvodu, že zástupci opozice nejsou uvolnění a průběh výboru má velice rychlé tempo. Dále
JUDr. Kleslová vznesla požadavek, aby v zápisu bylo uvedeno, že se opět nedostavil gesční radní pro
rekonstrukci radnice PaeDr. Sekal a následně výbor po omluvách těchto klíčových osob ztrácí smysl.
Ing. Mikoláš k tomu uvedl, že PeaDr. Sekala omlouval na začátku jednání.

p. Koumarová uvedla k výběru advokátní kanceláře na administraci veřejné zakázky na výběr
zhotovitele rekonstrukce ZŠ V Olšinách, že administrátor byl vybírán oddělením přípravy veřejných
zakázek. výběr probíhá v souladu s interní směrnici MČ tedy oslovením vÍce advokátních kanceláři a
výběrem nejnižší nabídky.
JUDr. Kleslová na odpověď' p. Koumarové reagovala požadavkem na ,,Doložení mailové komunikace
jaké advokátní kanceláře byly obeslané a jaké nabídly ceny na administraci veřejné zakázky na výběr
zhotovitele rekonstrukce ZŠ V Olšinách". Ing. Mikoláš dodal, že si není jistý, zda je možné zasílat
mailovou komunikaci, ale dle jeho informaci šlo o standardnivýběrové řIzeni a nějaké podklady budou
JUDr. Kleslové poskytnuty.
Ing. Mikoláš reagoval na připomínku jUDr. Kleslové ohledně průběhu konánivýboru. Členové dostávají
podklady před jednáním, tak aby se stačili na výbor připravit, a informace jsou ve stručnosti ještě
opakovaně probírány v průběhu jednání. Pokud nemají členové k podkladům žádné dotazy, postupuje
se rychleji, pokud jsou dotazy, jsou vypořádávány.
doc. Sedmihradská Ph.D. uvedla k dotacím vztahujÍcÍ se k rekonstrukci radnice, že je na RMČ připraven
materiál, kdy MČ PlO odstoupí od dotace ze 121. výzvy OPŽP, protože SFŽP neprodloužil lhůtu pro
doložení podkladů. To znamená, že nejsme schopni splnit lhůty, které jsou nyní stanoveny a reagujeme
v souladu s doporučením SFŽP přepodat žádost o dotaci do nově otevřeného programu Národního
pIánu obnovy. K diskuzi týkajIcI se veřejných zakázek doc. Sedmihradská Ph.D. uvedla, že existuje
směrnice veřejných zakázek, podle které se důsledně postupuje. Průběžně probíhají kontroly veřejných
zakázek jak v rámci každoročního přezkumu hospodařeni tak činnosti odděleni kontroly MČ PlO a
problémy nejsou evidovány.
Mgr. Řezníčková požádala o shrnutí aktuálnIho stavu přípravy rekonstrukce ZŠ V Olšinách. p.
Koumarová k tomu uvedla, že probíhá výběr jak zhotovitele, tak TDI. U TDI byly otvírány obálky
účastníků, kdy nabídku podalo 12 zájemců a nyní probíhá vyhodnoceni, které provádiadministrátorVZ
a následně se sejde komise. U výběru zhotovitele jsou nyní podávány dotazy účastníků k projektové
dokumentaci a administrátor společně s projektantem akce a odborem majetkoprávním odpovÍdajj na
dotazy. Dodatečnými informacemi dochází k prod|užování výběrového řIzenI a optimistický předpoklad
nyní je, že začátkem února by mohlo být výběrové řizenI ukončeno a následně by došlo k hodnocení
nabídek.
Rekonstrukce objektu radnice
·

jak to vypadá s redukci programu a standardů v rámci rekonstrukce radnice?
-

Odpověď' Ing. Mikoláš: ,,Na jednánl ZMČ dne 20. 9. 2021 pod názvem ,,Informace o stavu
rekonstrukce radnice MČ Praha 10" byl projednáván souhrnný materiál k rekonstrukci
radnice včetně cen.

·

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

·

viz odpověd'doc. Sedmihradské Ph.D. výše
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 RMČ o redukci programu a standardu?

Ing. Mikoláš dále dodal, že se nyní připravuje nákup energií, což je strategická zakázka. Příprava již
probíhá vÍce měsíců a tento rok bude z ohledem na trh energii nákup velice spekulativnI.jUDr. Kleslová
se dotázala, zda má MČ zastropované ceny? Ing. Mikoláš odpověděl, že ano pro rok 2022, ale pro rok
2023 je třeba nákup realizovat letos.
doc. Sedmihradská Ph.D. uvedla k nákupu, že na jaře 2019 byl zahájen centrálni nákup el. energie
zemního plynu, do kterého se zapojil úřad a příspěvkové organizace. Zatím byly realizovány 2 nákupy
a to na rok 2020 a následně na roky 2021- 2022, kam se povedlo zapojit skoro všechny organizace MČ
PlO. Nyní je třeba nakoupitenergie na dalši2 roky s tím, že byl realizován postupný nákup na komoditní
burze Kladno. JUDr. Kleslová s postupem souhlasí i s ohledem na výhled odborníků, kdy by ceny měly
energií klesat.
Ing. Kos k diskuzi uvedl dotaz ohledně přetápění škol a školek. V době COV1Du mají učitelé povinnost
často větrat ve třídách. Dle informaci Ing. Kose konkrétně ze ZŠ V rybníčkách není žádná možnost
regulace vytápěni tříd a dochází k permanentnímu přetápěni tříd, kdy učitelé to nejsou schopni nijak
ovlivnit. Ing. Mikoláš k tomu dodal, že itato otázka se nyní řeší, kdy stav, který vedení zdědilo je špatný.
Skoro ve všech objektech MŠ a ZŠ jsou staré regulace. Veden' MČ se nyn' podař'lo spust't zatín pilotn'
projekt energetického managementu na vybraných ZŠ a MŠ a tento rok bude snaha zapoj"t do systému
EM zbylé objekty MŠ a ZŠ. Ing. Mikoláš přishbil vyhledat data ohledně spotřeb energií konkrétně k ZŠ
V Rybníčkách. Na závěr Ing. Mikoláš uvedl, že to, že se MČ za 20 let nepodařilo nastavit systém měřeni
je smutné.
7.

Závěr

Ing. Mikoláš ukončil jednání výboru v 16:35. Poděkoval přítomným za účast a podotkl, že konáni
přištiho jednání bude již podle schváleného harmonogramu tedy 9. 2. 2022 již prezenčně v radničním
salónku budova B/5. patro od 16:00.

V Praze, dne 14. 1. 2022

Předseda VSIVZ: Ing. Ivan Mikoláš

Zapisovatel: Ing. jan jirásek, tajemnik výboru SlVZ

Ověřovatel: Ing. Miroslav Kos

