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Vyjádření ke zprávě kontrolního výboru 5/2019
Předmět kontroly: Příprava a průběh přístavby požární zbrojnice JSDH Planá.
K jednotlivým zjištěním:
1) Není v souladu zpracovaná studie a projektová dokumentace.
Projektová dokumentace byla zpracována dle podmínek dotace z IROP.
2) Změna projektové dokumentace požadovaná GŘHZS (rozdělení šatny na čistou a špinavou)
nebyla zanesena ve výkazech výměr.
Vyčíslení změny bylo provedeno v dodatku ke smlouvě o dílo č.1. Cena této změny činí
10 078,80 Kč bez DPH.
3) V projektové dokumentaci je uváděn nový kotel a nebyl vyměněn.
Údaj o novém kotli je projektové dokumentaci zmíněn jen v obecné části Průvodní zprávy.
V podrobné části projektové dokumentace „Topení“ již projektant specialista ponechal
původní kotel, nový kotel nebyl ani ve výkazu výměr a tedy ani součástí smlouvy o dílo. Při
provádění byla dotazována firma provádějící servis stávajícího kotle na jeho stav a bylo mi
sděleno, že na případné opravy kotle mají náhradní součástky minimálně na 4 roky.
Výkonově původní kotel postačuje.
4) Přístavba je vlhka, je nutno vysoušet.
Vlhkost vnikla do přístavby při přívalových deštích.
5) Byla dohoda s p. Ťupou – mělo být parkoviště pro osobní vozy – není.
P. Ťupa takovou dohodu nepřislíbil, ani k tomu nemá kompetence.
6) Byla dohoda s p. Ťupou, že bude upraven terén před zbrojnicí (terasa) – zhotoveno
svépomocí.
Viz dtto bod 5, a zhotovení terasy ztížilo odtok vody okolo přístavby, která je příčinou
vlhkosti v přístavbě. Nutno dodatečně rozšířit kanál, který nebyl v původním projektu,
odvodnění bylo povrchově žlabovnicemi.
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7) Automatické splachování pisoáru nefunguje
Závada reklamována již v zápise o předání a převzetí stavby. Byla jedna návštěva servisního
technika výrobce. Závada však přetrvává, urgováno odstranění závady.
8) Ve studii přístřešek na PHM - v projektu ne.
Řešeno koupí ocelového kontejneru na PHM.
S pozdravem
Za město Planá
Ing. Jiří Ťupa
vedoucí odboru správy majetku a investic

Kopie:
- vlastní
- Kontrolní výbor ZMP, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá
- ZMP
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