
1/3 Záznam SaIK z 28.04.2015 

 

Záznam z jednání stavební a investiční komise (dále SaIK)  
konaného dne 28. 04. 2015, v Bakově nad Jizerou, od 18:00 do 20:00 hodin v zasedací 

místnosti městského úřadu a prohlídka objektů č. p. 12 a 160 
 
Přítomni: Ing. Miroslav Činka 
  Ing. Jan Babák 
  Josef Holba 
  Jan Kavan 
  Václav Janda 
  Václav Grünwald (za MěÚ Bakov nad Jizerou) 
  Lubomír Peroutka (za MěÚ Bakov nad Jizerou) 
  Ing. Hynek Tomsa (za Město Bakov nad Jizerou) 
 
Omluveni: Pavel Čejka 

Marie Koudelková 
Ing. Martina Vondráčková 
Vladimír Čech 
Petr Šverma 

 
Program jednání: 
 
1. Prodej pozemku č. 100/1 v katastrálním území Malá Bělá.  
 

2. Zadávání Výběrových řízení. 
 

3. Zadání VŘ „Bakov nad Jizerou, bytové domy č. p. 4, 5 a 6 – venkovní omítka a zateplení      
    jihozápadní části fasády“. 
 

4. Připravovaná dotace místní komunikace (Tyršova, Fügnerova). 
 

5. Změna územního plánu č. 4 – informace a informace o novém územním plánu. 
 

6. Stavba „Snížení energetické náročnosti budovy Sokolovny v Bakově nad Jizerou“. 
 

7. Akce „Bakov nad Jizerou, Mateřská školka – zateplení objektu“. 
 

8. Zadání VŘ „Bakov nad Jizerou, Školní ulice – oprava napojení silnice“.  
 

9. Prohlídka domů č. p. 160 a č. p. 12 v Bakově nad Jizerou. 
 
 
 

Průběh jednání:  
 
1. Návrh pana Petra Rajtra mladšího, bytem Žižkova 90, Bakov nad Jizerou na koupi 
pozemku ve vlastnictví města Bakov nad Jizerou  č. p. 100/1 v k. ú. Malá Bělá. 
Pan Holba doporučil zkalkulovat náklady na m2 pozemku  na realizaci inženýrských sítí a 
přístupové komunikace. Poté porovnat rozdíl prodejní ceny zasíťovaného pozemku a 
prodejní ceny pozemku bez úprav.    
Ekonomicky výhodnější variantu předložit Radě. 
 

2. Výběrová řízení: Zadání Výběrových řízení všeobecně dělat v takovém časovém 
předstihu, aby je SaIK měla čas prostudovat.  
Ing. Babák uvedl, že e-mailové připomínky členů jsou pouze konzultace (poradní hlas). 
Konečný závěr musejí odsouhlasit  všichni členové SaIK buď na jednání nebo e-maily. 
 

3. Zadání VŘ „Bakov nad Jizerou, bytové domy č. p. 4, 5 a 6 – venkovní omítka a zateplení 
jihozápadní části fasády“.   
Pan Holba uvedl, že součástí  Zadání VŘ by měla být přehledná tabulka (výkaz výměr) 
položky požadovaných prací včetně výměr. Z tabulky je patrný přehledný rozsah prací, jaké 
práce mají být provedeny a které případně chybí.  Zpracovatel zadání VŘ Tomsa uvedl, že 
demontáž a zpětná montáž hromosvodů a okapových svodů je uvedena počtem, délky jsou 
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odvoditelné z výšek objektů. Dále Tomsa uvedl, že poptané  materiály byly převzaty z návrhu 
zpracovatele průkazu energetické náročnosti pana Pokorného. Pan Holba doporučil i tyto 
informace příště uvádět v podkladech do Rady.  
Pan Holba informoval, že v ZD nejsou jasné detail provedení zateplení balkonů, úpravy 
zábradlí, detail prodloužení prostupu větracích potrubí novou fasádou, úprava svodů, detail 
parapetů a zda se bude zateplovat suterén. Dále informoval, že v ZD chybí následující práce 
a technické specifikace, které je nutné doplnit, které by zhotovitel mohl požadoval jako 
vícepráce: omytí omítky, odsekání zdiva parapetní části a zateplení parapetu ext. 
polystyrenem, izolace ostění 20-30 mm (co se vejde?? kooltherm), nové kotvení 
hromosvodů, zateplení balkonů, úprava zábradlí, úprava svodů odvodnění.  
Do ZD doporučuje větu: Fasádní systém: očistění tlakovou vodou, penetrace, zateplovací 
systém ETICS (parapety, ostění, nadpraží), EPS tl……, s probarvenou omítkou silikonovou 
(nebo silikátovou) 3,2 kg/m2.   
 

Ing. Babák doporučil do zadání tohoto VŘ uvést delší dobu platnosti nabídky (cen) – 
v současném zadání je uvedeno „Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 30 dnů po 
podání nabídky“ – Ing. Babák doporučuje prodloužit dobu na 6 měsíců, aby vítěznou nabídku  
bylo možné využít pro případnou dotaci. Bude prověřena možnost získání dotace v blízké 
budoucnosti.  
O skutečnosti, zda se s realizací počká na případnou dotaci rozhodne Rada.  
 
 

4. Rekonstrukce komunikace Tyršova a Fügnerova  
 

Parkoviště podél kolejí ČD bude zachováno bez úprav. Na okraji nového asfaltobetonu 
směrem k parkovišti bude osazena řada dlažebních kostek. 
 

SaIK souhlasí. 
Pan Holba navrhl vypracovat standardy pro komunikace v jednotlivých částech města a 
následně používat v projektech (kde zámkové dlažby, kde žulové kostky, zda betonové nebo 
žulové obrubníky). 
 
 

5. Změna Územního plánu: 
Pan Peroutka seznámil přítomné se změnou územního plánu. 
 
 

6. Stavba „Snížení energetické náročnosti budovy Sokolovny v Bakově nad Jizerou“. 
Ohledně požadavku na detailní výpočty jednotlivých výměr v Rozpočtu Tomsa zjistil, že 
v rozpočtu projektanta je toto u „SO 01 Stavební část“ provedeno.  
V cenové nabídce zhotovitele EMH stavební CZ s.r.o. toto není. 
Rozpočet projektanta je k dispozici. 
 
 

7. Akce „Bakov nad Jizerou, Mateřská školka – zateplení objektu“  
Přistoupit k projektování – základem audit 
 
 

8. Zadání VŘ „Bakov nad Jizerou, Školní ulice – oprava napojení silnice“.  
Bylo navrženo:  
- V části komunikace z dlažebních kostek s poškozeným AB-povrchem  pouze doplnit 
chybějící ABO na ponechané dlažební kostky (jedná se o cca 30 % plochy z části dlouhé     
5 m a široké 6 m)  a 
- zbytek komunikace k místu napojení na nově opravenou vozovku v Jungmannově ulici 
vybudovat včetně plnohodnotného kufru ve stejném složení jaké má opravená Jungmannova 
ulice. 
 
 

9. Na závěr prohlédla SaIK objekty č. p. 160 a č. p. 12 na Mírovém náměstí.  
 

V případě objektu č. p. 160 (původně dům služeb) bylo navrženo provést jeho rekonstrukci 
(elektro, topení) a využít objekt pro rozšíření MěÚ.  
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V případě objektu č. p. 12 (objekt Technické čety a MP) byla SaIK seznámena se záměry 
dalšího rozvoje areálu. 
 
Usnesení: 
 

Stavební a investiční komise doporučuje radě města: 
 
1. Zvážit prodej pozemku 100/1 v k.ú. Malá Bělá na základě ekonomické rozvahy – 
zasíťování pozemku a prodej parcel městem x prodej celého pozemku bez zasíťování 
developerovi 
 

2. SaIK souhlasí, v zájmu urychlení procesu rozhodování Rady,  s  e-mailovými 
připomínkami jednotlivých členů jako konzultace s poradním hlasem. 
 

3. Dopracovat výběrové řízení na zateplení fasády na č. p. 4, 5, 6, aby bylo pro všechny 
uchazeče zřejmé jak upravit balkóny a rozsah prací zpracovat do excelové tabulky, upravit 
délku doby pro závazek nabídky. Dále počkat s vypsáním výběrového řízení nejméně do 
července (možnost získání dotace). 
 

4. Doporučuje připravit podání žádosti o dotaci na místní komunikace Tyršova, Fügnerova a 
dokončení části komunikace Tyršova od ul. Fügnerova k ul. Smetanova z vlastních zdrojů. 
 

5. Oprava části komunikace Školní (zatáčka) - povrch na dlažebních kostkách doplnit, zbytek 
komunikace vybudovat ve stejném složení (nový povrch a nový kufr) jako byla 
rekonstruovaná Jungmannova  ulice. 
 

6. Objekt č. p. 160 opravit a využít pro potřeby městského úřadu. 
 
 
Zapsal: Hynek Tomsa 
 
Rozesláno (po zapracování připomínek) dne  07. 05. 2015 
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku:  
PředsedaSaIK 
Ing. Miroslav Činka     Miroslav.CINKA@NKU.cz 
členové SaIK. 
Ing. Jan Babák     Jan.Babak@skoda-auto.cz 
Vladimír Čech                                                fut007@seznam.cz  
Pavel Čejka      cejka@bakovnj.cz 
Josef Holba      holba@v-con.cz 
Václav Janda      janda@bakovnj.cz 
Jan Kavan      jan.kavan@mtcactivity.cz 
Marie Koudelková     koudelkovam@knezmost.cz 
Petr Šverma       sverma@seznam.cz 
Ing. Martina Vondráčková    vondrackova@geodeziehradiste.cz  
Václav Grünwald (za MěÚ Bakov nad Jizerou) grunwald@bakovnj.cz 
Lubomír Peroutka (za MěÚ Bakov nad Jizerou) peroutka@bakovnj.cz 
Ing. Hynek Tomsa (za Město Bakov nad Jizerou) tomsa@bakovnj.cz 
 
Předseda SaIK: 
 
Upozornění: 
Výše uvedený text může obsahovat důvěrné informace. Je určen pouze pro členy SaIK, 
členy obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu Bakov nad Jizerou, 
případně pro přizvané odborníky. Informace z jednání nemohou být zveřejněny před 
konečným usnesením příslušného obecního orgánu.   
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