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Středočeský kraj

Počet listŮ: 5

Přílohy'.2ĺ26

zÁPls z JEDNÁľrlĺ oozoncĺ neoY KRAJsKÉ sPRÁvv ł ÚonŽeY
SILNIC STREDOCESKEHO KRAJE, p. o.

Datum: 12. ŕíjna 2022

Místo iednání:

Budova Krajského úřadu SK, Zborovská 1 1 , Praha 5, l. patro - místnost č' 1088

Přítomni: Mgr. Filip Kořínek - předseda Dozorčí rady, lng. Roman Tichovský -
mĺstopředseda Dozorčí rady, lng. Michael Pánek, lng' Marian Klásek, Petr Procházka,
Martin Herman

omluven: Martĺn Exner

Nepřítomen:

Hosté:

lng. Aleš čermák, PhD., MBA, ředitel KsÚs SK, p. o'
lng. Jan Fidler, DiS', náměstek pro oblast investic, statutárnízástupce ředitele KSÚS
SK, p. o.
tng. Milan Peška, technicko provozní náměstek, KsÚs SK, p. o

Proqram:

12:40 _ Zahájení, přivítání hostů, volba ověřovatele zápisu, schválení programu
jednání- Mgr. Filip Kořínek

12:45 - lnformace k zajištění údrŽby komunikací v zimního období 2022-2023 - lng.
Aleš čermák, Ph.D., MBA, lng. Mitan Peška

í3:10 - Programové období 2021-2027|lRoP 2 _ seznam akcí, příprava, pravidla,
podmĺnky, registrace projektů _ informace - lng. Jan Fidler
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13:30 - lnformace o stavu KSÚS SK, p. o., v návaznosti na realizovanou kontrolní
činnost, realizace nápravných opatření - Bc. Zdeněk Škaloud, lng. Aleš Čermák,
Ph.D.,MBA

14:00 - Diskuse a rŮzné, návrhy bodů programu dalšĺ schůze DR, termín a poŽadavky
na předloŽenĺ informací (na další schůzi DR nebo předem k prostudování) aj.
14:10 _ Zâvěr

K JEDNoTLMýM BoDÜM PRoGRAMU:

Ad 1. Zaháiení, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu

Jednánĺ Dozorčí rady zahâjil Filip Kořínek, předseda Dozorčí rady.

Schválenĺ programu jednání Dozorčí rady
Usnesení DozorčÍ rady č. 112022
Dozorčí rada schválila program jednání
Hlasování: 6 Pro: 6 Proti: 0 ZdrŽel se: 0

Vo!ba ověřovatele zápisu
Usnesení Dozoľčí rady č. 212022
Jako ověřovatel zápisu byl navrŽen p. lng. Marian Klásek, kteý tuto funkci přijal
Hlasování: 6 Pro: 6 Proti: 0ZdrŽel se: 0

Ad 2.

lnformace k zajištění údrŽby komunikací v zimního období 2022-2023 - lng. Aleš
Čermák, Ph.D., MBA, !ng. Milan Peška

Aleš čeľmák, Mitan Peška - ze strany zástupců KsÚS SK p. o.,
systém zajištění zimní údrŽby na období 2022-20023 (viz příloha č' 1

12:50 _ Na jednání DR se dostavil Petr Pľocházka

byl prezentován
zápisu).

Marian Klásek - vznesl dotaz, zda si ředitel myslĺ, že je vše připraveno na zimní
údrŽbu ze strany KSÚS SK, p. o' a dodavatelů, dále poŽádal o informaci, týkajícĺ se
stavu realizace oprav komunikací - škod po zimě a opětovně poŽádal, aby materiály
byly členům dozorcí rady zasílány před jednáním k prostudování.

Aleš čeľmák příprava na zimní obdobĺ probíhá standardně Ve spolupráci
s odborem dopravy KÚ SK' Ze strany KsÚs SK, p.o., v této věcinezaznamenal Žâdný
problém.
Šrooy po zimě byly vyčísleny na cca 493 mil Kč _ celkem se jedná o 117 akci.
Kdnešnímu dni je 101 akcí provedeno a 16 akcĺ je vrealizaci. Většina akcí by měla
být dokončena do poloviny řijna 2022'

Michael Pánek _ opětovně se dotazoval na zajištění zimnĺ ljdrŽby komunikace
z Dobřichovic směrem na Jíloviště, přes Všenory, které bylo projednáno s bývalým
ředĺtelem Lichtnegerem s tím, Že bude vyčleněno dalšívozidlo pro zimní údrŽbu. Druhý
dotaz se týká sýému zařazeni komunikací do jednotlivých stupňů, konkrétně se jedná
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o komunikace z Dobřichovic na Jíloviště, přes Všenory. Jedná se o komunikaci s
vysokou intenzitou dopravy, na které kaŽdoročně dochází k dopravním nehodám,
k dopravním zácpám atd.. Zařazení do 3. stupně zimní údrŽby, povaŽuje za
neodpovídající k zmíněnému dopravnimu zatíŽení komunikace. Dále se dotázal, od
jakého data a v jaké výši se promítne inflacní doloŽka do cen dle rámcových smluv.

Árleš čermák, Milan Peška _ zimní údrŽba v této lokalitě bude zajištěna, koncepční
informace k systému zařazovâní komunikací do stupňů ,jdrŽby bude podána
dodatečně včetně informace o rozdílu mezi ll. Stupněm zimní údrŽby a ll. posíleným
stupněm zimní údrŽby.

Ad 3. Programové období 2021-2027jRoP 2 _ seznam akcĺ,
podmínky, registrace projektů - informace - lng. Jan FidIeľ, Aleš

přĺprava, pravidla,
Čermák

Aleš cermák, Jan Fidleľ - prezentovali programové období, o alokovaných fin.
prostředcĺch pro Středočeský kraj (1,6 miliardy Kč), přĺpravě projektů k registraci
v návaznosti na změny v tabulce Prioritizace a V aplikaci ADMIS' Prezentace je
součástí zápisu (viz příloha č' 2).

13:30 _ Z dalšího jednání DR se omluvil Martin Herman

Ad 4. lnformace o stavu KSÚS SK, p. o., v návaznosti na realizovanou kontrolní
činnost, realizace nápravných opatření_ lng.Aleš Čermák, Ph.D.,MBA

Filip Kořĺnek - v úvodu informoval o vznesených připomínkách k zadání forenznĺho
auditu KSÚS SK, p. o., rada kraje projednala, které připomínky budou zapracovány do
zadáni hloubkového auditu. Dále zmínil schůzku, k získání relevantních informací
k posouzení moŽné změny právního postavení KSÚS SK, p. o.

Aleš Čermák - informoval o aktuálním stavu KSÚs SK, p. o. Ve vazbě na zjištěnĺ
uvedená ve zprávě z kontroly.
K jednotlivým tématům dále v krátkosti blíŽe uvedl:

V oblasti financování budou finanční prostředky z SFDI převedeny ve výši 30-40o/o,

oproti částce převáděné v předchozĺm období. Jedná se primárně o opravy mostů.
V letnĺm období byly vypsány soutěŽe za cca 1 miliardu Kc. Projekčnĺ práce probíhají
i v rámci spolupráce s odborem dopravy (čerpání fin. prostředků zkap. 23 a kap. 12
dle usnesení Rady kraje). V předchozím období byly projekční práce pozastaveny.
V oblastĺ veřejných zakázek bylo zrušeno a zastaveno plnění na dva mosty. Veřejná
zakâzka byla opětovně vyhlášena. Nepotřebný majetek, pozemky, části areálů, jsou
průběŽně předávány na Krajský úřad - odbor majetku, po dohodě s p. radním
Lesákem.
V oblasti vyhlašování veřejných zakâzek bylo identifikováno moŽné vyuŽití tzv'
otevřeného rámcového tendru' Po dobu několika let se mohou uchazeči přihlašovat a
odhlašovat. Do zásobníku akcĺ bylo doplnění další20 akcí KSÚS SK, p.o. Cerpánífin'
prostředků bude realizováno zkap' 12 odbor dopravy' Vrámci škod po zimě je
realizováno 117 akcíve výši cca 490 mil Kč. Na příští rok jsou přislíbeny fin. prostředky
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Ve Výši cca 333 mil Kc na škody po zimě. Finančnĺ prostředky na havárie mostů a
propustků jsou cerpány v plné výši. Meteostanice Se podařilo zprovoznit. Další
dovybavení Meteostanic se plánuje v příštím roce. V současné době je ve zpracování
kompletní revize dosavadního plněnĺzasmluvněné spolecnosti a návrh systému oprav
tak, aby se v zimním období mohly meteostanice vyuŽívat plně.

oprava svodidel bude řešena přes Rámcovou smlouvu V otevřeném řízenĺ.

Mikrokoberce, ochranné nátěry. Finančnĺ prostředky zatím nečerpány. Pokládka
mikrokoberců a nátěry jsou technologickým procesem, jenŽ. je velmi náročný na
dodrŽení technických podmínek. V rámci optimalizace Se podařilo připravit plán na
plněnítéto poloŽky v letošním roce' V letošnĺm roce byly realizovány 2 seče ukončené
k 30. 9. 2022. U někteých oblastí probĺhá i třetí seč. V oblasti cyklo problematiky je
připravován tendr na realizaci údrŽbových prací, které ještě v tomto roce zajistĺ
realizaci potřebných údrŽbových pracĺ. KSÚS SK, p. o., eviduje stav komunikací
v systému Clevera, na základě měřeníproměnných parametrů komunikacĺspeciálními
vozidly a technologiemi. V současné době jsme v ročním deficitu s měřením silnic ll.
tříd a více neŽ dvouletém na měření lll. tříd. V rámci majetkoprávního vypořádání byl
u oblasti Kladno realizován pilotnĺ projekt. Díky této aktivitě se podařilo vypořádat
v rámci pilotnĺho projektu velkou část silnic, coŽ by do budoucna přineslo
bezproblémové provádění rekonstrukcĺ komunikací na vlastních pozemcĺch
Středočeského kraje a odstranění prodlev z hlediska výkupů, vyvlastnění a sloŽitých
dohadování v rámci majetkoprávního vypořádánĺ záměrů dopravních staveb'

V personální oblasti došlo k personálnímu posílení právního oddělení' Nyní má 3
zaměstnance. V oblasti nastavenĺ interního auditu a controllingu bude nutné zajistit
personálně i fyzickou kontroluldozor staveb. Zaměstnanecký poměr p. Schenka a p.

Jirsy byl ukončen k 30. 9. 2022, p' Lichtneger je v zaměstnaneckém poměru KsÚS
SK, p. o. do 30. 11 ' 2022. V rámci komunikace s veřejnostíje připravováno zadání pro
zŕízení geoportálu KsÚs SK, p' o' Veškerá komunikce probíhá cestou tiskové mluvčí
ve spolupráci s KÚ.

14:00 - Z dalšího jednání DR se omluvil lng. Roman Tichovský

Filip Kořínek, Peter Procházka _ vznesli v této souvislosti poŽadavek, aby v případě
předávání cástĺ areálů bylo dozorčí radě předloŽeno i konkrétní zněni (úprava textu
smluv) ze!m.u areálů, kteý byly dříve ze strany dozorcí rady navštíveny.

Marian Klásek - poděkoval za shrnutĺ informace ke stavu KSUS SK, p. o. Dále vznesl
dotaz ohledně fungování cMs ve vztahu k provádění a převzetí prací a druhý dotaz
se týkal dokončení areálu v Říčanech pro potřeby KSÚS SK, p. o', aZZS'

AIeš čermák - CMs majĺ kdispozici veškeré zápisy zKD a podepisují předávací
protokoý' K rozestavěné budově v Říčanech uvedl, Že Město Říčany se zavâzalo
změnit UP, veškerá rozhodnutíjsou jiŽ neplatná. Nyníje v přípravě tendr na zpracování
koncepčnĺho vyuŽití areálu'

Ad 5. Diskuse a rŮzné, návrhy bodů programu další schůze DR, termĺn a poŽadavky
na předloŽení informací (na dalšíschůzi DR nebo předem k prostudování), připomínky
ď1
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Ad 6' Zâvěr
Přĺštĺjednání dozorčí rady se uskuteční dne g. 11 ' 2022. Místo jednání bude přesněno
v pozvánce'

Jednání dozorčĺ rady bylo ukončeno v'14.10 hod.

V Říčanech dne 26. ŕíjna2022

Zapsal

Milan Fiala, tajemník dozorčĺ rady

ověřil

Marian Klásek, člen dozorčí rady

Předsedající jednání dozorčí rady:

Filip Kořínek, předseda dozorčĺ rady
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