Odpovědi na otázky Davida Balajky ze dne 14.7.2020:
1/ Jaká má být velikost tělocvičny? Jaké se předpokládá její využití mimo provoz mateřské školy?
Tělocvična je primárně určena pro potřeby mateřské školy a její dimenze by měla vyhovovat tělocviku jedné třídy (dle platné
legislativy max. 24 žáků). Využití mimo provoz školky je popsáno v zadání (společenské a kulturní aktivity, zájmové sportovní
aktivity občanů; zde je třeba tazatelce zdůraznit, že v obci je v provozu kvalitní a dostatečně kapacitní a vybavená sokolovna
pro škálu sálových sportů a že tedy tělocvična školky rozhodně nebude sloužit pro běžné kolektivní sálové sporty, ale např.
pro ....jogu, Pilates, aerobik, taneční kroužky apod. Z toho vyplývá i přiměřenost výšky prostoru tělocvičny. Otevřeno může
být i mimo provozní dobu školky. Tj. možný je i samostatný provoz, popř. víkendový příležitostný provoz. Rozměr s ohledem
na společenské akce max. do 150 m2 (pro srovnání na základní škole je v současnosti tělocvična 9,5 x 18,5 m2), ale pro
školku stačí i max. cca 120 m2 (cca 8 m x 15 m). O víkendech provoz tělocvičny buď spolu s jídelnou jako sál nebo
samostatně jako tělocvična. Vyloučeny jsou míčové hry, aby byla možnost nějaké slušné úpravy a „reprezentativnosti
prostoru“ (jinak to musí být všechno zasíťované a nerozbitné a taky to musí mít lajny, rozměry atd.). Typicky různé cvičení
s hudbou, jóga atd. Na samostatných oddělených šatnách a umývárnách vyhlašovatel vyloženě netrvá. Jedině jako součást
foyer, kde by měl být vstup pro žáky, tj. šatny a sociální zařízení. Provoz bude určitě bez přítomnosti správce či jiného
personálu. Tj. jako v současnosti sokolovna. Předpokládá se používání rozumnými lidmi se zapůjčeným klíčem. Primárně
místní, nepočítá se s komerčním využitím.
2/ Nestihli jsme prohlídku na místě. Bylo by možné se do budovy mateřské školy podívat jindy? Pokud ne, mohl by
vyhlašovatel doplnit základní fotografie interiéru stávající budovy?
V tomto směru platí to, co je uvedeno v Soutěžních podmínkách. Vyhlašovatel připouští individuální návštěvy po domluvě
s vedením mateřské školy. Do konce července 2020je ve školce běžný provoz. Fotografie interiéru budou pořízeny a
zveřejněny obdobným způsobem, jako byla soutěž vyhlášena, tj. na webu městysu v sekci soutěže a na portálu „vhodné
uveřejnění“.
3/ Investiční náklady se vzhledem k rozsahu zadaného nového programu a kompletní přestavbě kuchyně zdají být nízké. Jak
byla stanovena částka 30 mil. bez DPH?
Investiční náklady byly stanoveny kvalifikovaným propočtem s použitím údajů o předpokládaném stavebním objemu a
aktuálního cenového ukazatele v Kč/m3 pro ČR z portálu stavební standardy. Navíc předpokládaná částka 30 mil. Kč
nezahrnuje technologie kuchyňského provozu!!!

