INVESTIČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHROPYNĚ

Zápis z 5. jednání dne 11.08. 2020
Přítomni:

Luděk Graclík, Bc. Ivo Novotný , Robert Lučan, Martin Ivan, Ing. Jiří Pospíšil

Omluveni:

Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Mgr. Michal Vlasatý, František Jablunka

Neomluveni:

-

Předsedající:

Luděk Graclík

Zapisovatel:

Ing. Jiří Pospíšil

Hosté:

Ing. Radomír Gregor, bytem Čechova 692, Hulín (projektant)
Mgr. Jana Kutá (ředitelka SLOCH)

Předseda Investičního výboru Zastupitelstva města Chropyně (dále jen “IVZMCH“) Luděk Graclík zahájil
zasedání výboru v 17:00 přivítáním všech přítomných. Předsedající konstatoval, že výbor je usnášeníschopný, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
Předseda IVZMCH předložil návrh jednání programu a vyzval přítomné členy výboru k jeho doplnění.
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nepodal žádný návrh, byl níže uvedeným usnesením schválen
tento program jednání:
1. MKS - zamyšlení nad aktuálním stavem projektové přípravy záměru, výhled na dopracování projektové dokumentace zejména ve vazbě na rozpočtové možnosti města Chropyně.

USNESENÍ
Investiční výbor Zast upitelst va města Ch ropyně schvaluje
program jednání č. 5 dne 11.08. 2020.
Hlasování
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

1. MKS – zamyšlení nad aktuálním stavem projektové přípravy záměru, výhled na dopracování projektové dokumentace zejména ve vazbě na rozpočtové možnosti města Chropyně.
Předkladatel: Luděk Graclík

Předseda IVZMCH ve věci vyjádřil obavu z průtahů při zpracování projektové dokumentace stavby. Čas od
zadání zpracování projektové dokumentace pokročil a ta doposud hotova není. Navíc stále nejsou ujasněny klíčové otázky stavu konstrukcí, jež se stavbou neodmyslitelně souvisejí a to zejména krovů nad přísálím, jež byly dotčeny opakovaným zatékáním a dále domovní kanalizace objektu jako celku včetně způsobu připojení na stokovou síť. S ohledem na předpoklad, že bude potřeba dopracovat v projektové dokumentaci stavby řešení konstrukce střechy přísálí a dále řádně dořešit odkanalizování objektu jak pro
splaškové, tak i dešťové vody existuje hrozba, že projektované práce budou narůstat na objemu
s následným dopadem do rozpočtu města, kde alokovaná částka 10 mil. Kč pravděpodobně nebude stačit.
Do projektovaného řešení je navíc třeba zapracovat požadavky, uplatňované prostřednictvím Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje.
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Rozprava:
K úvodnímu slovu předsedy IVZMCH vystoupil projektant, který uvedl, že k rekonstrukci střechy nad přísálím má zpracován předběžný rozpočet, podle kterého by náklady neměly převýšit 600 tis. Kč včetně DPH.
Projektant dále ke střeše uvedl, že má na úterý dne 18.08.2020 přizvaného znalce, který stav krovů odborně posoudí a podle závěrů bude v projektové dokumentaci navrženo odpovídající řešení.
K prostorovému uspořádání kanalizace a zejména k jejímu stavu nebyly provedeny žádné průzkumy, jak
projektant připustil.
Ing. Pospíšil zdůraznil, že detailní znalost průběhu a stavu domovní kanalizace je klíčovou otázkou, která
může mít významný vliv na celkové řešení stavby a doporučil, aby se řešení stávající kanalizace a její stav
prověřily kamerově např. prostřednictvím VaK Kroměříž. K tomuto názoru panovala shoda.
Členové IVZMCH v návaznosti na průběh jednání jednotlivě, ale prakticky v rámcové shodě navrhovali, aby
se projekčně připravila třeba i variantní řešení, v nichž by se minimalizovaly náklady na ozvučení, případně
na prostorovou akustiku a naopak by se důkladně vyřešilo odvádění dešťových a splaškových odpadních
vod z objektu.
Závěrem bylo dohodnuto dopracování návrhu projektové dokumentace v intencích výše dohodnutého
v termínu nejpozději do zasedání pracovního zastupitelstva města, které lze předpokládat dne
16.09.2020. Následně by ke schválenému řešení byla dopracována projektová dokumentace k povolení
stavby a výběru dodavatele a to do konce 10/2020.

USNESENÍ ČÍSLO 0001/04IVZM/2020:
Investiční výbor Zast upitelst va města Ch ropyně bere na vědomí
Informace k připravované rekonstrukci MKS.

Hlasování
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Diskuze.
-

Členové výboru ke stanovení termínu příštího jednání uvedli, že bude dohodnut v dostatečném předstihu.
Předseda výboru poděkoval všem přítomným za účast na čtvrtém jednání IVZMCH a v 18:00hod. jej ukončil.

Luděk Graclík
předseda výboru

