STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
20. schůze rady města dne: 19.11.2019
Bod pořadu jednání: 28/1
Hromadný podnět k rekonstrukci školní jídelny ZŠ Husova
Stručný obsah: Předkládáme Radě města Liberec ke schválení návrh znění odpovědi na listinu,
kterou k rukám primátora města adresoval pan Ondřej Lutovský. Listina byla doručena dne 7.
10. 2019 a následně vyhodnocena jako hromadný podnět vyzývající k rekonstrukce kuchyně a
jídelny na základní škole Husova, Husova 142/44, Liberec a to v kalendářním roce 2020.
Seznamujeme radu města se současným stavem projektu a žádáme radu města o schválení návrhu
odpovědi, která bude zasilateli odeslána.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: Vyřízení podnětu
Zpracoval:

Machatý Petr, Bc. - vedoucí oddělení správy objektů a zařízení

Projednáno s:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

Předkládá:

Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
důvody podnětu za rekonstruování kuchyně a jídelny základní školy Husova, Husova
142/44, Liberec a celkový popis současného stavu projektové přípravy a rozpracovanosti
zadávacího řízení včetně předpokládaného harmonogramu realizace rekonstrukce kuchyně
a jídelny základní školy Husova, Husova 142/44, Liberec, uvedené v důvodové zprávě a v
příloze č. 1
schvaluje
návrh odpovědi na podnět, návrh tvoří přílohu č. 2
ukládá
zajisti odeslání odpovědi v reakci na hromadný podnět
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 22.11.2019
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Důvodová zpráva
Dne 7. 10. 2019 obdrželo SML dopis - petici za opravu kuchyně ZŠ Husova v Liberci. Přestože se
listiny odkazují na zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, nesplňují listiny veškeré náležitosti a
především, týkají se samosprávné činnosti obce. Listiny nejsou z výše uvedených důvodů řešeny jako
petice, ale jako hromadný podnět.
Modernizace kuchyně na ZŠ Husova je opravdu nezbytná, mnoho let odkládaná. Stavební povolení
mělo vypršet v prosinci 2019. Během podzimních školních práznin byly práce započaty provedením
přeložky elektrických rozvodů a nepřímého měření objektu, tím byla de facto zahájena stavba a stavební
povolení zůstává platnosti do doby kolaudace díla.
V současné době očekáváme nabídku na úpravu projektu od projekční kanceláře INGUTIS, spol. s r.o.,
Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6, která je zpracovatelem projektu. Je třeba projekt "oprášit" a uvést do
souladu s novými nařízeními, například zapracovat modernizaci elektroinstalace plně v LED
technologiích. Dále budou zkontrolovány a případně upraveny technické popisy zařízení a vybavení,
aby nedošlo k tomu, že bude zadavatel veřejné zakázky požadovat zařízení, které je přežilé nebo
dokonce položky, které již na trhu nejsou. Dojde také k aktualizaci předpokládané hodnoty zakázky,
kterou nyní uvažujeme ve výši 25 mil. Kč bez DPH (dle cenové úrovně roku 2017, tedy z doby
vypracování projektu).
V příloze č. 1 uvádíme harmonogram projektu, který považujeme za optimistický, ale zárověň
realizovatelný. Nejsou v něm zahrnuty vlivy neúspěchu 2 zadávacích a 1 výběrového řízení.
Milníky projektu:
- příprava zadávacích podmínek a schválení zadávacích řízení radou města
- počátek realizace stavebních prací
- ukončení stavebních prací - kolaudace
- počátek provozu kuchyně a jídelny

02/2020
05/2020
12/2020
01/2021

Financování projektu je závislé na dostupných zdrojích. Odbor majetkové správy neúspěšně žádal
navýšení rozpočtu odboru na rok 2020 o 10 mil. Kč za účelem úhrady nákladů projektu. Uvedený
harmonogram respektuje rozhodnutí vedení města a počítá s úhradou náhladů ve výši 10 mil. Kč v roce
2021.
Rádi bychom předeslali, že tato úhrada zároveň může ohrozit realizaci další kuchyně, na ZŠ Kaplického,
která je plánována na rok 2021.
V příloze č. 2 naleznete návrh odpovědi panu Ondřeji Lutovskému. Příloha č. 2 je neveřejná.
Přílohy:
Příloha č. 1 Harmonogram
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Harmonogram rekonstrukce kuchyně ZŠ Husova Liberec
úkon
aktualizace projektové dokumentace
příprava zadávacích podmínek akce na stavební část
příprava zadávacích podmínek akce na vybavení
příprava návrhu smlouvy na stavební část
příprava návrhu smlouvy na vybavení
příprava VZ na poskytování služeb TDS a BOZP
projednání podkladů v komisi VZ
schválení zadávací dokumentace RM - stavba
schválení zadávací dokumentace RM - vybavení
vypsání VZ stavba
vypsání VZ vybavení
vypsání VZ na poskytování služeb TDS a BOZP
otevírání obálek, hodnocení nabídek - stavba
otevírání obálek, hodnocení nabídek - vybavení
podpisy smluv na stavbu, vybavení, TDS a BOZP
stavební práce
dodávka vybavení
výkon dozoru TDS a BOZP
odstraňování závad a nedodělků
koaludace
úhrada plateb
předání kuchyně do užívání
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