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Datum: 18. květn a 2022

Místo iednání:
Budova Krajského úřadu SK, Zborovská
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1, Praha 5, ll. patro

-

místnost ć,.2045

Přĺtomnj: Mgr. Filip Kořinek - předseda Dozorčírady, lng. Michael Pánek, lng. Marian
Klásek, Petr Prochâzka, Martin Exner, Martĺn Herman

omluven: lng. Roman Tichovský
Nepřítomen:
Hosté:

PhDr. lng. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M., radnĺ pro oblast silničnĺdopravy
lng. Jan Lichtneger, ředitel KsÚs SK, p. o.
lng. Aleš Čermák, PhD., MBA, námĺästek pro oblast investic, KsÚs SK, p. o'
Bc. Zdeněk Škatoud,vedoucí odboru dopravy KÚ SK
Tomáš Račák, náměstek pro podnikovou strategii ochrany rozvoje silnĺčnísĺtě,KSÚS
SK, p. o.
Gabriela Dymáková, Dis, silničnĺtechnik-dendrolog, KSÚs SK, p. o.
Program:
12:30 _ ZahĄeni, přivítánĺ hostů, volba ověřovatele zápisu, schválení programu

jednání* Filip Kořĺnek
12:35

- VyhodnoceníZimního období 202112022

-

Jan Lichtneger, Tomáš Racák

13:10 - lnformace o stavu stromů a vegetace v okolí silnic' plán stromové výsadby a
údrŽby - Jan Lichtneger, Gabriela Dymáková
1

13:50 - Realizace investičnĺchakcí v r' 2022, čerpánífinančnĺchprostředků,
Prioritizace, úprava kritérií,vcetně informace ke změně pořadí projektů v tabulce _
Aleš Cermák, Jan Lichtneger
14:25 _ Diskuze a různé,návrhy bodů programu dalšíschůze DR, termĺn a poŽadavky
na předloŽení informací (na dalšĺschůzi DR nebo předem k prostudování) aj.
15:00 _ Zâvěr

K JEDNoTLIVÝM BoDt]M PRoGRAMU:

Ad 'l. Zahâjeni, schválenĺ programu jednáni, volba ověřovatele zápisu
Jednánĺ Dozorčĺrady zahâjil Filip Kořĺnek, předseda Dozorčírady.

Schválenĺ progľamu jednání Dozorčĺrady
Usnesenĺ Dozorcí rady č. 112022

Dozorčírada schválila program jednánĺ
Hlasování: 5 (p. Procházka se dostavil později)

Pro:

5

Proti: 0
ZdrŽel se: 0

Volba ověřovatele zápisu
Usneseni Dozorcí rady č. 212022
Jako ověřovatel zápisu byl navrŽen p' Michael Pánek, který tuto funkci přijal
Hlasovánĺ: 5
Pro: 5
Proti: 0
ZdrŽel se: 0

Ad 2. Vyhodnocení Zimního obdobÍ 2021ĺ2022

-

Jan Lichtneger, Tomáš Račák

Tomáš Racák _ seznámil přĺtomné s vyhodnocenĺm zimn'l údrŽby 2021ĺ2022 (zpräva
přílohou zápisu). Zimní ÚdrŽba byla ukončena dne 7.4.2022. Náklady ve výši 297 mil.
Kč byly výrazně niŽšĺ,neŽ za předchozí obdobĺ (průměrne náklady na zimní údrŽbu
cinnĺ 313 mil' Kc).

Filip Kořínek - vznesl dotaz k výšĺfinančnĺchrláklaclů za pulluluvosti, bez výjezdů.
Tomáš Račák - zajistĺ doplněnĺ údajůdo zprávy.

Jan Lichtnegeľ _ dále uvedl, Že Ve

vyhodnoceném období došlo ke změně
financování. Náklady na zimnĺ obdobĺ nebyly hrazeny z rozpočtu příslušnýchCMS, ale
z celkového rozpočtu. Dále byly v průběhu zimnĺho období uplatněny smluvní pokuty
vůčidodavatelům za pozdní výjezdy' K dnešnímu dni jsou uhrazeny v celkové vysi
cca 636 tis. Kö. Stále probíhají činnosti na optimalizaci zimních okruhů. V dalšĺch
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krocĺch, ve zkvalitňování procesů zimní ljdržby, považuje za důleŽitésjednotit
dispečerskou činnost, zejm. z pohledu nastavení jednotných kritériĺ/podmĺnekpro
výjezdylvyslání vozidel v návaznosti na klimatické podmĺnky.
Tomáš Račák _ upřesnil aktuálnĺfázi optimalizace zimních okruhů. Bylo nutné doplnit
mapové podklady k posouzení - optimalizaci zimnich okruhů, z důvodu překrytíjízd u
některých cMS. Z tohoto důvodu se termín vypracování konceptu závěrečné zprâvy
předpokládá předloŽit v termínu do 10. 7 . 2022.

Marian Klásek _ upozornil, aby projednávané materiály byly zasílány před jednánĺm
členůmDR. Dále vznesl dotaz, jaký je rozdíl mezi solankou a solí.
Jan Lichtneger - solanka je roztok a je účinnějšíneŽ posypová sůl. Solanka je cenově
draŽšíJe běŽně pouŽívaná i v podmínkách ŘsD.
V rámci rozpoctu, KsÚS SK, p o., v tomto roce disponuje částkou ve výši cca 1,7
miliardy Kč,, z toho např. je 297 mil' Kč na zimní údrŽbu, 880 mil. Kč na běŽnou údrŽbu,
300 mil. Kč na pokrytĺ reŽţníchnákladů aj.

_

disponoval jinými finančními údaji o celkových alokovaných
částkách. Dále vznesl dotaz, jaký je razdíl v zajiŠtěnídispečerskéčinnosti zimní a letnĺ
údržby.Dále r"lpozornil na komunikacĺ v Dobřichovicĺch, na které se neprováděla
udrŽba min 3 roky a zda lze v této souvislosti dohledat a zkontrolovat, dle faktur, jaký
rozsah oprav se k dneŠnímudni prováděl'

Michae| Pánek

Jan Lichtneger - uvedl, Že rozsah prací např. v m2 lze dohledat' Finančnĺprostředky
lze členit do 3 oblasti - na běŽnou udrŽbu, škody po zimě a na opravy bude členůmDR
zaslâna sumarĺzačnĺtabulka, dále upřesnil jednotlivé stupně pohotovosti (celkem 3

stupně).

l. Stupeň
Krajský dispečer KSÚS SK - sluŽb a 24 hod.
oblastní dispečer l. KsÚS'SK, p o. - sluŽba 24 hod.
oblastní dispečer ll. KSUS SK, p o., na oblasti Kladno, Kutná Hora, Benešov,
Mnichovo Hradiště - v domácí pohotovosti.
Dodavatel cestm istrovství
Dispečer v domácĺ pohotovosti- osádka sypače na kaŽdém cestmistrovství'
:

|l.

Stupeň

Krajský dispečer KsÚS SK, p o. - služba 24 hod.
oblastnĺ dispečer l. KSÚS SK, p o _ sluŽba 24 hod.
oblastnĺ dispecer ll' KSÚs SK, p. o., na oblasti Kladno, Kutná Hora, Benešov,
Mnichovo Hradiště - v domácĺ pohotovosti
Technik ZU KsÚS SK, p. o., na oblasti Kladno, Kutná Hora, Benešov, Mnichovo
Hradiště - v domácí pohotovosti
Dodavatel cestm istľovstvĺ
Dispečerská sĺuŽba na pracovištĺ'
osádka sypače na pracovnĺ pohotovosti na kaŽdém CMS (počet dle rozpisu). osádka
sypace v domácí pohotovosti na kaŽdém CMS'
:
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lll. Stupeň
Krajský dispečer KSÚS SK, p' o. - sluŽba 24 hod.
oblastní dispečer l. KSÚS SK, p. o - sluŽba 24hod.
oblastní dispečer ll. KSÚS SK, p o., na oblasti Kladno, Kutná Hora, BeneŠov,
Mnichovo HradiŠtě - v domácĺ pohotovosti
Technĺk zÚ xsÚs SK na oblasti Kladno' Kutná Hora, BeneŠov, Mnichovo Hradiště
v domácĺ pohotovosti
Dodavate! cestmistrovstvĺ:
Dispečerská služba na pracoviŠtĺ,osádka sypace na pracovní pohotovosti na kaŽdém
CMS (počet dle rozpĺsu). Vedenĺ deníku a hlášení 24 lrod. na dispečerských
stanovištích. osádka sypače v domácí pohotovostĺ na kaŽdém CMS. Sypače dle
rozpisu na pracovnĺ a v domácí pohotovosti.

Letní pohotovost je zajištěna jedním dispečerem pro celý kraj, který zajiŠtuje zejm'
komunĺkaci se slożkami lZS v případě vzniku mimořádnýcn űoalosiĺ, járo je např.
dopravnĺ nehoda a následném zajiŠtěnĺúklidu komunikace nebo obnový dopravního
znacenĺ. Na základě poŽadavku p. Kořĺnka bude do zprávy doplněna informace o
nákladech za jednotlĺvéstupně pohotovosti.
Dále upřesniĺ systém smluvnĺho za1iŠtěníběŽných oprav, na základě zasmluvněných
cen. V přĺpadě, Že některé stavební práce nejsou uvedeny ve smĺouvě, jsou ocenény
dle OTSKP - ceník stavebních prací vydaný Ministerstúem dopravy CR. Ceny se
aktualizují 2 x ročně' Smluvnĺ zâvazky jsou kaŽdý rok navyšovaný oooatkem ke
smlouvě o prŮmernou míru inflace. K dneŠnímudni nebylo pođánoŽádné odstoupení
od smlouvy např. z důvodu zvyšujícíse mĺry inflace v tomto roce. Na závěr tohoto
bodu bylo kladně hodnoceno umist'ovánĺ informačníchcedulĺ u komunikaci urcených
k rekonstrukci. V této souvislosti byĺo opětovně poukázáno na komunikaci č. lllĄ15
v Dobřichovicĺch a plánovaném termĺnu její opravy (na komunikace nenĺ umístěna
informačnĺ cedule' Že by byla oprava plánována) KSUS SK, p. o., prověřuje finančnĺ
moŽnosti opravy komunikace a Vyrozumí o dalŠĺmpostupu zástupce vedeîĺobce p.
Pánka. Bylo doporučeno v některých úsecíchkomunikace upravii/omezit dopľavním
značen ím rychlost jízdy.

Ad 3. lnformace o stavu stromů a vegetace v okolĺ silnic, plán stromové výsadby a
udržby _ Jan Lichtneger, Gabriela Dymáková

Karel Bendl - v tomto bodě reagoval mj. na vystoupenĺ p. Fialy zobČanského
sdruŽení K213 na jednání Zastupitelstva kraje, na kterém-mj. kritizoval

nekooľdinovanou péčio zeĺeň a vznesl dotaz, jakýmzpůsobem kraj/KSĹĺS SK, p. o.,
umoŽňuje jiným subjektům pečovat o zeleň. Dle jeho nazorĺ.l, uveđenáčinnost není
koordinována. Pĺsemná zprâva o stavu stromů a vegetace vokolĺ silnic byla členům
DR zaslána před jednánĺm 7prâva hyla také projđdnánav orgánech ĺ<ra;e. V této
souvislosti p. radnĺ Kareĺ Bendl, na jednánĺ Zastupitelstva kraje, ódpovĺdaĺna několik
otázek kvýše uvedené problematice. lnformoval, Že od r.-2021 se jiŽ systémově
přistupuje i k zajiŠtěnĺtéto činnosti, např. proběhlo školenĺcestmistrů,
;śoukdispozici
metodiky a postupy, aby zásahy na zeleni byly prováděny odborně. Problému je
věnována i adekvátní pozornost v politické rovińě.
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Gabrie'la Dymáková * podrobněji okomentovala předloŽeno u zprâvu. Problematice
se KSÚS SK, p o', intenzivně vénuje a podporuje i aktivity občanských sdruŽenĺ _
dobrovolných spolků. Zvyšuje se ĺ kontrola provedených prací od zâsmluvněných
dodavatelů. Vyjádřila nesouhlas s kritikou VznesenoLl ze strany p. Fialy na jednâní
Zastupitelstva vůčiKsÚS SK, p. o'

Jan Lichtneger - postupně se i v této oblasti zvyŠujístandardy, které jsou přenáŠeny
na dodavatele. V současnémobdobí se mj. vedou 3 vytýkací řizení na kvaĺitu

provedených pracĺ.

Michael Pánek

-

zmĺnil některé probĺémykontroly v dřívějŠĺmobdobí, týkajícíse

Jan Lichtneger

-

uvedené výhrady se týkaly samostatn

prořezu alejí.
prací z CMS'

Filip Kořínek _ vznesl poŽadavek na zaslání ÚdajŮ

v mĺstě bydlĺŠtěčlenůDR.

e

zakâzky, ne objednávek

k objednávkám

prací na CMS,

-v

Kaľel Bendl
zajiŠtěníuvedené problematiky doŠlok pozitivnímu posunu, jak
v personálníoblastĺ, tak iv rámcikontroĺ. V rámcivýjezdů na konkrétnístavby, je péče
o zeleň mj. kontrolována ze strany p. radnĺho a ređĺieleorganizace. Ze strańy
obcanů
jsou také přijímány podněty. Stupňujĺcíse nároky na kva-litu provedení pracĺ
budou
vyŽadovat

dodavatelů.

i

zavedení systémového Školenízaměstnanců' KSÚS

Sk, p. o.

a

Martin Exneľ * informoval o zkušenostech s aktivitami občanský sdruŽenĺ a

dobrovolných spolků na obci v oblasti údrŽby zeleně a výsadby stromů.

Na závěr tohoto bodu bylo v rámcĺ diskuse konstatová no, že v rámci výsacJby stromů
v max. mĺře respektován krajinný_ râz, v případě výsadby ovocných siromů je
Vysazen původní druh. Pasport stromů není realizován.

je

Ad 4. Realizace investičníchakcĺ v r.2022, čerpánĺfinančnĺchprostředků, prioritizace,
úprava kritérií,včetně ĺnformace ke změně poŕadĺprojektů v täbuĺce _ Aleš Č";'ák;
lng. Jan Lichtnegeľ

Aleš Čermák _ ĺnformoval o počtu staveb, které jsou v letošnĺm roce V realizacl.Jedná

se celkem o 37 velkých staveb, 4 jsou dokončeny, 10 akci bude předáno do realizace
fiedná se o stavby cca nad 10 mil Kč, technologieoprav, která vyŽaduje stav. povolenĺ,
rozsahem pracĺjde zejm. o celkovou výměnu}sfaltových a po'oĺ,l"onĺch vrstev, ne o
úpravu povrchů). Z operačnĺhoprogramtl lRoP 1
lsou veškeré investičnĺakce
zrealizovány, nebo jsou v realizaci. VyhlášeníVýzvy oferačnĺhoprogramu lRoP 2 se
předpokládá v druhé polovině roku 2.022 KSÚS Sk p o., cerpâ finänčníprostředky
celkem z 3 zdrojťl (tj. fondy EU, národní zdroje - SFD| a finančníchprostřed'ky kraje).

Jan Lichtneger

- upřesnil financování akcí z národních zdrojů - SFDI, kdy kraj má
smluvně zajiŠtěnyfin prostředky ve výŠi700 mil Kč. K uvedenému limitu jsou p1déleny

akce, které splňujĺ podmínky přidělené dotace Dále jsou smluvně'zajiśteny fiń.
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prostředky Ve VýŠicca 1 miliardy Kč, např' na akce určenéUsnesenĺm vlády CR
(výstavba komunikací na Mladoboleslavsku' nebo na opravu komunikací z dťlvodu
absence obchvatu hl. m. Prahy). Podklady zpracovává/předkládá KSÚS SK, p. o.
V dalšídiskusi byla objasněna návaznost financování na tabulku prioritizace, ze které
jsou vybírány akce' které splňujĺ podmínky dotačních titulŮ SFD| a EU. Tabulka určuje
priority projektů, je znám způsob financování' ale fin. prostředky nejsou/nemusí oýt
alokovány. Pokud jsou fin. prostředky zajištěny, akce se vyjme z tabulky a připravuje
se do tendru. Stavby V seznamu, splňují podmínky dotacnĺch titulů. Na záklađě
poŽadavku dozorčĺrady bude změna pořadí v tabulce, na základě plněnĺ kritériĺ,
prezentována na dalŠímjednání Dozorčírady v měsĺci červnu. Na základě
vzneseného poŽadavku' bude tabulka prioritizace pravidelně zasílána členůmdozorčĺ
rady.

Ad 4' Diskuse a různé,návrhy bodů programu dalšíschůze DR, termín a poŽadavky
na předloŽení informací (na dalšĺschůziDR nebo předem k prostudovánĺ), připomĺnky
aj.

P. Pánek poŽádal o zaslání odpovědi na Vznesené 3 dotazy (byly zaslány e mailem).
Dotazy se týkaly rozsahu oprav po zimě komunikace v Dobřichovĺcĺch, stav přĺpravy
opravy komunikace č. ll/115 a info krekonstrukci komunikace mezi Řevnicemi a
Mníškem pod Brdy.
Ad 5. Zâvěr
PřĺŠtĺjednáníDozorčĺrady se uskutecnĺ dne 1 5.6' 2022. Místo jednánĺ bude přesněno

v pozvánce.

Jednání Dozorčĺrady bylo ukončeno v 14.55 hod.
V Říčanech dne

27

F a la

' 5' 2022

I

Zapsal.

M an

Milan Fiala, tajemnĺk Dozorčírady,

Dĺgĺtálně
podepsal Fiala
Milan
Datum: 2022.05.27
08:05:29 +02'00'

ověřĺl

Michael Pánek,

Dozorcĺ rady

Předsedající jednánĺ Dozorcĺ rady:

podepsal
Mgr. Filip Digitálně
Mgr. Filip Kořínek
2022.05.31
Kořínek Datum:
11:07:19 +02'00'

Filip Kořínek, předseda Dozorčírady
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