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Iveta Vlachová
Podolí 253
664 03 Podolí

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. na základě žádosti č.j. 457/19 Pod
ze dne 7.5.2019

1. Který dotační titul bude použit pro dotační řízení na výstavbu 2.NP modulární MŠ?
Odpověď:
INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IV – Výzva č. 47, INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ
OPERAČNÍ PROGRAM, SC 2.4
Všechny požadované informace k této výzvě jsou dostupné na webu poskytovatele
https://iti.brno.cz/program/irop/

2. Byla již podána žádost o dotaci na stavbu 2.NP modulární MŠ?
Odpověď:
Nebyla. Byl proveden pouze první krok posouzení souladu záměru s Integrovanou strategií
rozvoje Brněnské metropolitní oblasti.

3. Nebyla-li, uveďte, zda bude žádost zpracovaná obcí Podolí nebo bude zpracována např.
agenturou vyřizující dotace.
Odpověď:
Žádost o dotaci bude zpracována agenturou zabývající se zpracováním žádostí o dotace. Dosud
nebyla provedena objednávka či podepsána smlouva.

4. Co přesně je předmětem žádosti o přidělení dotace na výstavbu 2.NP MŠ Podolí?
Odpověď:
Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro předškolní vzdělávání v rámci
obce Podolí a celé Brněnské metropolitní oblasti. Stejně tak vytvoření podmínek pro zvyšování
kvality předškolního vzdělávání samotného a s tím spojené zvyšování kvality školního
vzdělávání, dané také uvolněním prostor dvorního traktu areálu základní školy pro vznik
chybějící třídy školní družiny.

5. Byla-li žádost o dotaci již zaslána, žádám o poskytnutí kopie žádosti.
Odpověď:
Nebyla.
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6. Bylo ZO Podolí informováno o podaní žádosti o dotaci na 2.NP MS? Zda-li bylo, prosím o kopii
ze zápisu.
Odpověď:
Žádost nebyla dosud podána.

7. Bylo ZO Podolí informováno, že obec Podolí podala dne 8.2.2019 žádost o vydání společného
územního a stavebního povolení na nástavbu 2.NP MŠ Podolí?
Odpověď:
Ano bylo, na pracovních poradách.
a) Z pracovních porad zápisy nejsou pořizovány.
b) O podání žádostí o zahájení územních či stavebních řízení zastupitelstvo nehlasuje.
Postupné přípravné kroky jednotlivých záměrů jsou realizovány na základě schváleného
plánu činnosti. Aktuální plán činnosti byl schválen na zasedání Zastupitelstva obce Podolí
dne 11.12.2018 https://www.podoliubrna.cz/zapisy-ze-zasedani-zastupitelstava

8. Bylo ZO Podolí informováno o projektu (myšleno, zda zastupitelé byli blíže seznámeni s
projektem a projektovou dokumentaci, nahlédli do projektu, dokumentace) nástavby 2.NP MŠ?
Odpověď:
Ano, na pracovních poradách.

9. Kolik obec Podolí za projektovou dokumentaci zaplatila a kde lze dohledat v RO tuto částku?
Odpověď:
Za aktualizaci PD bylo zaplaceno 49.500 Kč. Částku lze dohledat v RO 2018 v § 3639 Komunální
služby a územní rozvoj.

10. Kdo a kdy oslovil kancelář, která zpracovala projekt a kdy bylo na ZO Podolí jednáno o
zadaní projektu?
Odpověď:
Projektová dokumentace dvoupodlažního objektu MŠ byla zpracována v roce 2012, v roce
2018/19 byla aktualizována na základě objednávky ze dne 25.9.2018 podané starostou obce.

11. Kdo projektoval nástavbu 2.NP MŠ a na základě jakého výběrového řízeni?
Odpověď:
Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. arch. Jiří Pelikán, Elplova 22, Brno na základě veřejné
zakázky zadané v 11/2012. Byla aktualizována autorem na základě objednávky v roce 2018/19.

12. Kolik bude investiční akce nástavba 2.NP MŠ stát celkově?
Odpověď:
Předpokládané náklady jsou cca 16 000 000 Kč.

13. Prosím, uveďte, jaký je rozpočet dle projektu na samotnou nástavbu 2.NP MŠ.
Odpověď:
Podrobný rozpočet není dosud zpracován.

14. Jaký je rozpočet na dle projektu na SO2 (stavební úpravy 1.NP) a SO3 (venkovní úpravy)?
Odpověď:
Podrobný rozpočet není dosud zpracován.

15. Výběrové řízení na nástavbu 2.NP bude soutěžit sama obec Podolí nebo např. přes firmu
zabývající se soutěžením projektů?
Odpověď:
Veřejnou zakázku na zhotovitele v případě realizace stavby zadá obec na základě veřejného
zadávacího řízení realizovaného obornou firmou.

V Podolí dne: 30.5.2019

Ing. Vítězslav Eliáš
starosta obce

