Plán činnosti
Informace ke schválenému plánu činnosti a zahájení realizace následujících investičních akcí a
oprav.
a) Opravy chodníků přeložením stávající dlažby – vybrat dodavatele a realizace
Sejmutí stávající dlažby většinou formátu 30x30 cm, provedení podsypu, jeho zhutnění a
položení zpět původní dlažby. Předpoklad součtu ploch 200 m2.
- BS‐IMEX , spol.s r.o. ‐ cena za 1m2 = 215 Kč bez DPH (možnost zahájení konec dubna)
- TOPSTAV s.r.o. – cena za 1m2 = 363 Kč bez DPH
- H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o. – cena za 1m2 = 505 Kč bez DPH
b) Rekonstrukce či nové budování chodníků na kritických místech v obci – poptat zpracovatele
projektové dokumentace, ověřit potřebná stavební povolení, kde budou třeba
Odstranění stávající dlažby včetně oboustranných obrubníků a podloží a následné zbudování
nových chodníků ze zámkové dlažby v místě původních. Předpoklad celkové délky chodníků
200 m při šířce 130 cm.
- BS‐IMEX , spol.s r.o. – cena za 1mb = 1740 Kč bez DPH
- TOPSTAV s.r.o. – cena za 1mb = 2197 Kč bez DPH
- H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o. – cena za 1mb = 1786 Kč bez DPH
c) Vybrat zpracovatele projektové dokumentace na zbudování nového chodníku pod OÚ naproti
sokolovny včetně nového VO a zeleně.
- Ing.arch. Pavel Procházka a Jiří Pavlů – cena za zpracování kompletní PD 43.000 Kč
(zhotovitel je autorem již hotového návrhu technického řešení a není plátcem DPH)
- Realizační náklady – max. odhad 580.000 Kč vč. nové opěrné zdi, VO, zatravnění a
vybourání stávajícího chodníku (ten tam není)
d) Oprava stávajících dětských hřišť včetně doložení certifikátu bezpečnosti všech herních prvků
– vybrat dodavatele a realizace
- Radek Herold – Herold
 Hřiště Nad Výhonem: 3 herní prvky: šestihran ‐ upravit lana, lezecí věž, houpačka ‐
další nutné úpravy dopadové plochy splňující normu ČSN EN 1176‐2009 cena:
52.000,‐ Kč bez DPH
 oprava: 9 500,‐ Kč bez DPH (lezecí stěna ‐ oprava stříšky a další drobné opravy)
dopadové plochy splňující normu ČSN EN 1176‐2009 cena: 97 000,‐ Kč bez DPH,
celková cena: 106 500,‐ Kč bez DPH
e) Poptat dodavatele průzkumu meliorací, realizace průzkumu a následné stanovení
optimálního řešení opravy
- SEBAK spol. s r.o. (firma již prováděla opravu, zná tyto meliorace) – cena 26.250 Kč bez
DPH
f) Poptat zpracovatele projektové dokumentace na opravu technické budovy, odpadního
dvorku a jižní zdi hřbitova
poptáno zpracování PD ‐ nabídky zatím nedodány
zdi jsou v majetku obce, technická budova není evidována, pozemky jsou v majetku
Římskokatolické farnosti Podolí
g) Poptat zpracovatele projektové dokumentace na opravu levobřežní zdi potoka ….
poptány Agromeli spol. s r.o. a Atelier Fontes – odhad realizačních nákladů do 1.500 tis. Kč,
návrh ceny PD – prohlídka po Velikonocích
h) Poptat zpracovatele Strategického rozvojového plánu obce
- průzkum trhu cena 80.000 – 150.000 Kč bez DPH
- MAS Za humnama ‐ cena 23.000 Kč
- AGRS a.s. – cena …. Kč

i)

Poptat zpracovatele PD rekonstrukce veřejného rozhlasu ve vazbě na dotační možnosti ‐
„Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému“
včetně zpracování a podání žádosti o dotaci ze SFŽP
- Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
 cena za zpracování PD ‐ 50.000 Kč bez DPH
 cena za zpracování a podání žádosti o dotaci ‐ 35.000 Kč bez DPH
- ENVIPARTNER, s.r.o.
 cena za zpracování PD ‐ 25.000 Kč bez DPH
 cena za zpracování a podání žádosti o dotaci ‐ 20.000 Kč bez DPH
Obě dvě ceny jsou splatné až po přidělení akceptačního čísla žádosti o dotaci. Vyhlášení
tohoto dotačního programu se očekává v dubnu 2015, výše dotace 85%. Uznatelnými náklady
jsou i tyto náklady.
j) Zpracovat návrh řešení dokončení 2.p sportovní haly a poptat zpracovatele PD a prověřit
dotační možnosti
probíhá diskuse o návrhu řešení mezi sportovci
k) Poptat dodavatele a připravit návrh řešení klimatizace v nové MŠ
- Jan Paseka (projektant řemesel gen. Dodavatele PD)
 zpracování PD ‐ cena 5000 Kč
 odhad max. ceny realizace – 470.000 Kč bez DPH
- Vafr s.r.o.
 odhad max. ceny realizace – variantně 331.000 – 384.000 Kč bez DPH
l) Vybrat zpracovatele PD na značky pro zákaz vjezdu kamionů a průmyslová zóna v souvislosti s
novým kruhovým objezdem
Dopravní značení na křižovatce Podolí Bedřichovice je součástí PD kruhové křižovatky –
realizace letos. Dopravní značení v místě průmyslové zóny:
- Urbania, s.r.
 zpracování dokumentace, projednání a stanovení – cena 3860 Kč bez DPH
- Signex Brno
 zpracování dokumentace, projednání a stanovení – cena 2600 Kč
 dodávka a realizace – 4786 Kč
m) Poptat zpracovatele PD na parčík u rybníčku v areálu sportoviště a realizaci Dirt hřiště (dříve
BMX hřiště)
- Krok 1: zaměření; termín zajištění 14 dní od objednání; cena 5000,‐Kč
- Krok 2: návrh variant řešení; termín zajištění 14 dní; cena: 7500,‐Kč
- Krok 3: PD, ohláška; termín zajištění do 30 dní; cena 30 000,‐Kč
- Krok 4: realizace; termín zajištění do 30 dní od podepsání smlouvy; cena 180 000,‐Kč
- Krok 5: zprovoznění; termín zajištění do 14 dní; cena 25 000,‐Kč
Cena celkem 247.500 Kč (s DPH ??)
Nad rámec:
n) Zpracování PD na rekonstrukci celého průtahu obcí (Rybník, Dědina, Výhon)
- Proběhly jednání se SÚS JMK o spolupráci v tomto projektu, příslib uzavření smlouvy o
spolupráci na zpracování PD jak po stránce přípravné, tak i finanční, následně i po
stránce realizační. Po konzultaci se stavebním úřadem se jeví jako nejefektivnější
zpracování dvoustupňové PD jednak dokumentace pro ÚR (DÚR) a jednak dokumentace
pro stavební povolení (DSP), obě rozdělené na etapy a objekty. Po vydání ÚR i SP na celý
projekt a následné realizaci kterékoli etapy je ÚR i SP již platné neomezeně. Následná
realizace dalších etap by probíhala již bez dalších dílčích stavebních povolení. Je to
v časovém realizačním rámci nejlevnější a nejefektivnější varianta. Ceny za zpracování
PD jsou závislé rozsahu prací.
Rozsah – NN do země, VO, chodníky, parkovací stání, zeleň, přechody, ostrůvky,

-

zastávky, komunikace. Předpoklad komplexního zásahu do komunikace je jen u ulice
Výhon. Aby se dala vyloučit nutnost zahrnutí do projektu rekonstrukce stávající dešťové
kanalizace, která byla realizována v 70. létech minulého století a tím i zásah do
komunikace v Dědině a na Rybníku je nutné provést kamerový průzkum.
Kamerový průzkum ‐ ATALIAN CZ s.r.o. – odhad ceny dle délky ‐ 76.050 Kč bez DPH

o) Okružní křižovatka Podolí Bedřichovice
- Minulý týden proběhlo otevírání obálek s nabídkami na realizaci tohoto díla. Bylo
podáno 9 nabídek, všechny splnily základní požadavky zadání a v současné době
probíhá posuzování splnění všech požadavků zadávací dokumentace administrátorem
této veřejné zakázky. V rozpočtu máme schválenu částku 1.200.000 Kč, která byla
stanovena předběžným odhadem. Je třeba počítat s její úpravou (zřejmě nahoru)
v souvislosti s konečnou cenou vítězného uchazeče.
p) Dotace na pořízení komunální techniky pro omezení prašnosti
- V dubnu se očekává také vyhlášení tohoto programu, kde je možné s dotací
z Operačního programu ŽP získat dotaci na pořízení zametacího vozidla. Většina
dodavatelů má v nabídce různá vozítka o šířce uzpůsobené i na údržbu chodníků a
v provedení k připojení všech nádstaveb jak pro zametání a sběr nečistot, pro zimu, pro
údržbu zeleně, pro přepravu materiálu. Zpracovatelé návrhu a žádosti o dotace nabízejí
stejný systém jako v případě rekonstrukce veřejného rozhlasu. Ceny jsou splatné až po
získání akceptačního čísla o přidělení dotace. Výše dotace se očekává 85%, cena
zametacího vozítka by se měla pohybovat někde kolem 1,5 mil Kč, což představuje
náklady obce 225 tis. Kč. Faktem je skutečnost, že jediná sekačka, kterou má obec
v majetku je již pro rozsah údržby nedostatečná a za svou životností. Pro údržbu
chodníků a komunikací má obec k dispozici ruce zaměstnanců a košťata, smluvní vztah
s na zimní shrnování a posyp komunikací traktorem nebo možnost objednání zametání
u SÚS JMK, které je realizováno 2x ročně.

