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1) Projektování stavby

- Probíhají poslední úpravy dokumentace pro 
stavební povolení dle některých stanovisek 
dotčených orgánů. 

- Probíhá příprava dokumentace pro provádění 
stavby (DPS) se zapojením zdravotníků i techniků 
KNL.

- Termín odevzdání DPS ke kontrole KNL v lednu 
2021.

- Spolupráce projektanta na přípravě zadávací 
dokumentace pro výběr generálního dodavatele 
stavby.
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2) Inženýrská  činnost 

- Územní Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 4. 2020
- Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) v 

projednávání s dotčenými orgány státní správy (od 15. 
7. 2020)

- Stále čekáme na některá stanoviska (MML) – příslib 
vydání do 13. 11. 

- Podání žádosti o stavební povolení do konce listopadu
- Vydání stavebního povolení - 1.Q 2021
- Probíhá práce na POV – „Plánu organizace výstavby“
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3) Realizace

- Demolice v Kristiánově ulici – kompletně zrealizováno. Konečná 
cena díla: 2 283 626,- Kč (bez DPH) – úspora cca 150 000,- Kč 
oproti SoD

- Demolice skladu pod budovou „V“ – kompletně zrealizováno. 
Konečná cena 579 000,- Kč (bez DPH) – dle SoD

- Přeložka plynovodního vedení v ul. Jablonecká – zrealizováno, 
čekáme na fakturaci. Konečná cena 4 827 198,- Kč (bez DPH) –
úspora cca 1 mil. Kč oproti SoD.

- Pokračuje příprava ZD k soutěži na výběr generálního dodavatele 
stavby. Součástí přípravy veřejné zakázky budou tzv. Předběžné 
tržní konzultace (PTK) – setkání se zástupci stavebního trhu k 
oznámení záměru a kontroly vybrané části zadání soutěže –
snížení rizika námitek v rámci soutěže. Předpoklad konání PTK na 
začátku prosince 2020 – distanční forma.
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4) Výdaje projektu

- Tabulka předpokládaných výdajů projektu, která je součástí 
přílohy schváleného usnesení Zastupitelstva:

- Za rok 2020 projekt eviduje (k 30. 9.) ve výši 19 078 208,69 Kč 
(bez DPH)

- Celkové výdaje od zahájení projektu ve výši 57 327 574,82 Kč (bez 
DPH) 

CENA VE FÁZI DSP (v tis.):

Cena stavby

DPH

CENA STAVBY CELKEM (vč. DPH)

Cena vyvolaných výdajů

DPH

Cena zdravotní techniky 

DPH

CENA PROJEKTU CELKEM (vč. DPH)

78 717 Kč                    

3 351 338 Kč   

1 922 942 Kč              

403 818 Kč                  

2 326 760 Kč   

471 917 Kč                  

99 103 Kč                    

374 842 Kč                  
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5) Statut a jednací řád Řídícího výboru
- Představenstvo KNL a.s. schválilo nový statut a jednací řád Řídícího 

výboru projektu

- Statut: Řídící výbor je poradním orgánem Představenstva KNL; Je 
tvořen zástupci akcionářů KNL, zástupci kolegia primářů, zástupci 
Představenstva KNL a vedením projektového týmu; Nemá právní 
subjektivitu; Projednává a schvaluje strategické kroky a modely 
financování projektu; Dohlíží na dodržování harmonogramu.

- ŘV má celkem 9 členů; Členy jmenuje a odvolává Představenstvo a to  
jednoho člena na návrh hejtmana LK, jednoho člena na návrh 
primátora SML, jednoho člena na návrh starosty města Turnov, dva 
členy na návrh Kolegia primářů KNL, jednoho člena na návrh 
generálního ředitele KNL a jednoho člena na základě vlastního návrhu; 
Členy ŘV jsou dále z titulu své funkce hlavní inženýr Projektu a vedoucí 
Projektového týmu.
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5) Statut a jednací řád Řídícího výboru
- Jednací řád: Zasedání se koná zpravidla jednou za dva měsíce; 

Zasedání Výboru svolává předseda; Členové jsou povinni se 
účastnit Zasedání osobně či prostřednictvím náhradníka; 
Zasedání jsou neveřejná; Ze Zasedání je vyhotoven zápis 
schvalovaný předsedou.

- Výbor je usnášeníschopný, jsou-li  na Zasedání přítomny nejméně 
dvě třetiny jeho Členů ; Rozhodnutí Výboru jsou zpravidla 
přijímána na základě konsenzu, případně hlasováním; Hlasování 
je veřejné a je uvedeno v zápisu z jednání; V odůvodněných 
případech lze použít proceduru písemné konzultace a schválení 
„per rollam“.

- GŘ KNL vyzve zástupce akcionářů k nominaci členů ŘV.
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6) Očekávané kroky a milníky projektu:

• Předběžné tržní konzultace (PTK) … prosinec 2020

• Ukončení stavebního řízení (DSP) … 1.Q 2021

• Dokončení DPS … 1.Q 2021

• Zahájení VŘ pro zhotovitele …1. – 2. Q 2021

• Zahájení VŘ pro TDI …1. – 2. Q 2021

• Výběr dodavatele, uzavření smlouvy …4. Q  2021

• Výběr TDI …3. Q  2021

• Zahájení stavby …1. Q 2022

• Kolaudace …4.Q 2024
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Děkujeme za pozornost


