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Věc: Rekonstrukce objektu “Ludvík” pro potřeby Policie ČR

Vážený pane předsedo finančního výboru,

předně děkujeme za Vaši odpověď a čas, který jste strávil přezkoumáním zakázky na rekonstrukci
objektu Ludvík. Souhlasíme s Vámi v tom, že  “jakékoliv změny stavby v průběhu realizace
projektu způsobují problémy organizačního a stavebně-technického charakteru”. A dále že
“snahou investora by vždy mělo být vyhnout se dodatečným úpravám projektu v maximální
míře”. Tam přesně směřovaly naše opakované dotazy a připomínky. 

Domníváme se, že rada města pochybila tím, že vyhlásila výběrové řízení na dodavatele stavby,
aniž  byl  odsouhlasen rozsah stavebních úprav  budoucím nájemcem,  a  prováděla  rekonstrukci
objektu  dle  neaktualizované dokumentace (stav  k  r.  2010).  Důsledkem tohoto postupu vznikly
významné změny v projektu a dodatečné stavební práce, tj.  méně a vícepráce, které v součtu!
přesáhly 82% původní ceny díla.  Tento údaj jsme uvedli  proto, že nejlépe vypovídá o rozsahu
změn, k nimž v průběhu stavby došlo.

Od  července 2016, kdy jsme se o rozsáhlých více- a méněpracech dozvěděli z usnesení rady
města č.  2/17-2016,  žádáme město  o poskytnutí  kopie korespondence,  zápisů z jednání  mezi
zástupci města a PČR, z nichž by vyplynula potřeba změn projektu. Tuto korespondenci jsme do
dnešního dne neobdrželi. Ani ze závěrů šetření finančního výboru nevyplývá, kdy město požádalo
PČR o vyjádření k rozsahu stavby. 

Očekáváme, že tato zpráva finančního výboru bude doplněna o žádost města a následná
vyjádření PČR k projektové dokumentaci. Stejně tak žádáme o doložení domněnky, že se
kritéria bezpečnosti a provozuschopnosti budov pro PČR změnila v období únor až červen
2016.

Pouze jasné konstatování, že tato na libčické poměry rozsáhlá stavba byla zahájena bez patřičné
přípravy, a jasné pojmenování chybných kroků může vést k ponaučení pro vedení města, jak se
podobných vícenákladů příště vyvarovat.

Děkujeme.
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