Žádost č. INFO 26/2020 – Aktuální situace rekonstrukce hasičské zbrojnice
v Masarykových sadech aj.
Informace poskytl:

02. 10. 2020 Ing. Rostislav Rozsypal, odbor investiční

Zveřejněno dne:

06. 10. 2020

Předmět žádosti:
a) Aktuální situaci rekonstrukce hasičské zbrojnice v Masarykových sadech. Podle plánů
před pandemií mělo být letos zadáno zpracování projektové dokumentace a mělo dojít
k úpravě ústředního vytápění včetně výměny kotle v roce 2021. Na kdy se v současné
době tyto rekonstrukce plánují, došlo-li ke změně těchto plánů: Jaké další
rekonstrukce jsou v současné době plánovány, na jakou dobu a za jakou částku?
b) Termín plánované opravy, částku a zhotovitele opravy mostu a dřevěných prvků u
rybníku v Parku Adama Sikory.
c) Aktuální stav a vývoj (minulý i budoucí) stavby nového autobusového stanoviště a
parkoviště v blízkosti OC Billa – stav výběrového řízení, vítěze, částka, kompletní
harmonogram, plánované zahájení a ukončení výstavby.
Poskytnuté informace:
V návaznosti na žádost o poskytnutí informace byla žadateli zaslána odpověď – vyjádření
k jednotlivým bodům v tomto znění:
„a) Příprava projektové dokumentace na rekonstrukci budovy HZ v Masarykových sadech a
úprava ústředního topení v budově HZ v Č. Těšíně byly v letošním roce zrušeny z důvodu
výpadku příjmů zapříčiněných současnou epidemiologickou situací. Obě tyto akce byly
zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2021.
b) Ve věci opravy dřevěných lávek v Parku A. Sikory Vám v současné době nejsme schopni
požadované údaje sdělit, jelikož nám zpracovatelem supervize připravené projektové
dokumentace, kterou si město nechalo zpracovat, bylo sděleno, že navržený materiál, jehož
návrh byl proveden v souladu se zpracovaným znaleckým posudkem, je těžce dostupný.
Z tohoto důvodu bylo po několikerých jednáních se zástupcem vedení města rozhodnuto
provést příslušné úpravy projektové dokumentace, které v současné době probíhají.
Po provedení těchto úprav bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele prací. Pro Vaši
informaci uvádíme, že po uzavření smlouvy se zhotovitelem bude tato přístupná na profilu
zadavatele a v registru smluv.
c) Ve věci plánované výstavby Centrálního dopravního terminálu je v současné době
ukončena činnost komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Jelikož cena vítězného
uchazeče o cca 2,5% překročila předpokládanou hodnotu stavby, která byla stanovena dle
rozpočtů zpracovatele projektové dokumentace, není doposud s tímto dodavatelem uzavřena
smlouva a vedení města řeší financování této stavby. Z důvodu, že jsme vázáni mlčenlivostí
Vám požadované informace (vítěz, částku, kompletní harmonogram) v současné době
nemůžeme poskytnout. Rovněž v tomto případě bude po uzavření smlouvy se zhotovitelem
tato přístupná na profilu zadavatele v registru smluv.“

