
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66

V Hradci Králové 5. 11. 2021

Stav rekonstrukce školy k 5. 11. 2021

Vážené žákyně a žáci, vážení rodiče,
v kontextu všeobecně známých skutečností na straně zhotovitele stavby je naší povinností Vám
stručně popsat současný stav rekonstrukce školy. Společnost Matex HK, s. r. o. prochází, po skonu
statutárního zástupce a majitele společnosti, složitou situací. Nicméně stav rekonstrukce naší školy
není úzce vázán na vývoj posledních 14 dní ve společnosti. Neplnění základních termínů stanoveného
harmonogramu, včetně nedostatečného plánování dílčích prací, provází stavbu dlouhodobě.

K 1. 11. 2021 měl být do užívání předán nový vstup do budovy školy (řádný termín dle původního
harmonogramu stavby byl 1. 9. 2021). V současné době není ve vestibulu vymalováno, nejsou
nainstalovaná koncová elektrická zařízení (světla, ovladače), není nainstalován systém čipového
ovládání dveří, není nainstalován kamerový systém, nejsou nainstalované sjednocené vložky zámků,
není nainstalované vytápění a není dokončená vnitřní servisní místnost včetně vzduchotechniky.
Dle aktuální dohody se zhotovitelem dojde k 12. 11. 2021 k dokončení nejnutnějších prací pro
zahájení alespoň provizorního užívání vstupu. Subdodavatel nainstaluje kamerový systém včetně
omezeného čipového systému. Elektrikáři v týdnu provedou instalaci nejnutnějších světel a ovladačů.
Pevně věříme, že tato poslední dohoda bude ze strany zhotovitele dodržena.

K 27. 10. 2021 byla sjednána další dodávka vnitřního nábytku do školy (řádný termín dle původního
harmonogramu stavby byl k 1. 9. 2021). Subdodavatel nábytku měl dodat katedru, lavice a židle do
učebny, stoly a židle do kabinetů. Část vybavení subdodavatel skutečně dodal dne 27. 10. 2021,
následně si jej ale 1. 11. 2021 odvezl zpět. Další případný termín pro dodávku vybavení zatím není
stanoven.

O podzimních prázdninách byly na škole zbudovány přepážky na chodbách pro další pokračování
přístavby na dvoře školy. Práce na přístavbě v tomto týdnu pokračují v minimálním rozsahu,
nedochází k dalšímu rozvoji stavby z důvodu absence stavebního materiálu od dodavatelů. Termín pro
plné obnovení prací na přístavbě zatím není znám.

Do dnešního dne zhotovitel nezahájil práce na půdní vestavbě. Práce na vestavbě byly v létě
pozastaveny z důvodu změny projektu a s tím souvisejícího požadovaného navýšení rozpočtu.
Příslibem opětovného zahájení prací byl měsíc září, ovšem práce na půdní vestavbě již nebyly
obnoveny. Dle konzultace je subdodavatel této části rekonstrukce připraven téměř kdykoliv zahájit své
nasmlouvané práce, má připravený materiál včetně personálního zajištění dodávky. Nicméně
k dnešnímu dni nemá subdodavatel žádný stanovený termín od zhotovitele pro zahájení svých prací
na půdní vestavbě. Včasné dokončení půdní vestavby je pro školu nezbytné z důvodu zajištění
odpovídajících pracovních podmínek na škole.

I přes výše uvedené komplikace naše škola v současné době zabezpečuje plnohodnotný provoz školy,
včetně všech plánovaných doprovodných akcí.

Děkujeme Vám všem za Vaši spolupráci, toleranci, trpělivost a přizpůsobení se současným
podmínkám. Pevně věříme, že nastalou situaci opět zvládneme a dočkáme se rozšířené
a zrekonstruované školy.
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