Záplsz tr 6. zasedání'irastarační r'ady, Řínnskokatolickéfarnosti u kostela sv. Jakuba Staršího
Praha 10 *Petrovice spolu s.ekonomickou radoil,faÍnosti a realizačníntýmem farního centra
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hod.
19.30
.
Petrovice,
10
Praha
t7,
Ediqonova
fara
:
čas:
Místo a
Přítomni:
P{n9ia]1e;9va" MiroslavNedoma'' {rfina Němcor'á,
- PRF; Pavlína Čančarová, Roman Farion, Zuzana
fu eďbau9}9uí
Miloš František Přewátil, František Šíka,
':

:

,,= ..-.
ERF: Pav1ínaČančurouá'Kut.řinaJeždíková'MitošFrantišekPřewátil
waclpv Petrašelq
Nedoma,
(4P),
Miroslav
Je]ínek
íng.Jaroslav
írrc;,vr"',iglav Jareš,

-

, : ..,'
.'. .' -' _ ':=-.,].
' ', MilošFrantišekPřevrátil
(PM), BlankaPitřincová1em1'
DanPiká1ek
ERF),
vojtccltMa-tíói*'
Nepřítomni:
nost Jiří Fischei (za spolóčěniwí *tád.z"1
i :.
:: i:

]

,

'

:

,

,,.

, .:

i,t.

..:1.1 :

, . '

t

l

]

.

je těsně před
Převedení movitého majetku z čestlickéfarnosti na farnost Petrovice' Darovací snrlouva
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pn msl svaté'budou uvedeni do sIužby noví mimořádní služebníciEucharistíe: Pavlína
Čančarová'Jifi Benda, Marie KříŽovrá' Miloš Přkl
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Na opravu portálku byly přidělen grant 70 000,00 Kč odMČ Praha-Petrovice.
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1. června proběhnou

' :
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voiby do PRF
v íedě1i 27. ďubna-zveřejnění volební komise' famíci budou vynrántk podávání písemných

náwhů kandidátů do PRF
11. května - do 12'00 přijímáP. M.F. Přewátil a členovó volební konrise.
ve$kg.1gínfo111c'e bg{qu na qÍvěs99na nástěnce včetně kontaktů na členy volební komise'
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voleni budou 4 členovéPRF - odhlasováno jednohlasně

farního centra
Informace o vzníku a jmenování realizačníhoýmu - za farnost:P. M.F. Převrátil, M'
Nedoma' V. Jareš, V.Petrašek
náwh
Iďormace o již proběhlých setkáních na arcibiskupswí, z téchtoj ednání vyšel základní

7. Yýstavba

o

sv.

po obou mších

odhad nákladů ýstavby - 10 000 00c,00 Kč' Na,finančnímkrytí se budou,poďlet farníci, již
z přislíbených darů' sponzoři, slevy zajištěné- přislíbené od arcibishrpství, přislíbena poÍnoc
arcibiskupství _ použitírůzných fondů.
a Náwh íng. Jelínka - ňíďitzvláštní účetna účelovédary na FC.
a Mimo jednání realizačního
ýmu na arcibiskupství proběhla ve farnosti v různých skupinách
famíku dískuse o potřebách a nárocích na farní
l
První diskuse vycházeliy z již provedených studií. Zjištěna nutnost znow definovat vymezení',
. , prostoru,a funkce.
PRI a ERF'byla seznámena s ýsledky dosavadních příprav:zadánÍ,ty byly podle připomínek
účastníků
doplněny' uplaveny do podoby, která bude prezentována rra mimořádnÓm farním
sfuomaždění 25.4.
oslovení architektů _ oslovit do 6 až7. Při vyššímpočfu architektů než 5 provést \.ýbEf
dvoukolově. K ýóěru vitěarého náwhu použítparalelní zpracovánÍ'architektonické studie. Pro
niáš účelv1rhoonÉ;si než forma architektorrické soutěže. vyué. i whiedem t ."nJB.ui.rc"wan
:'
prací a předpokládané ceně
ocenění oslovených architektů: kdo vyhraje _ dostane zakávka

centrum
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č. 1 2. místo 20 000,0Kč 3. místo 10 000,0Kč

2, mí'qto 25 000
3. místo 15 000

o finančrúodměně bylo lrlasováno: Návrh
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Náwhy arc.hitelcs; ktpri budgu pŤedlgženy, budou zveřejněny ve ťarnosti k další]fiskusi.
a realizačního

o ' o rďběrulz náwhů rozhodne společnéhiasgváníp4storační rady' ekonomické'rady
tymu.

Zapsa|a'. J'Němcová '

2l.4.2008

P-S.: Pffští,poslední setkání PRF'před volbami nové PRF:'22. května _ 18.00 mše sv. ze slavrrosti Těla a
I(rve Páně (na poděkováru za s]užbu dosavadní PRF), s průvodem okolo kostela, požehnánírn,Te Deum,

adorací. Poté agapé (,,roz1oučení") se společnou

večeří

'

Zápis z 1. mimořádného zasedání PRF.ERF a RTPCF
u kostela sv. Jakuba StaršíhoPraha L0 _ Petrovice

Datum konání: 15. 11. 2010
Místo a čas:
fara Edisonova I7, Praha 10 - Petrovice, v 19.00 hod
Přítomni: (bez titulů): Pavlína Čančarová,Roman Farion, Jiří Fische1
Miroslav Nedoma, Jiřina Němcová' Miloš František Pr'evrátil,
omluvena: Renata Černá, Jaromír Jirsa
Za ERF: Renata Šimková, Vladimír obrátil, Jan Kárník
Za RTPCF: Vlasta Jareš
Za AP: ing.Jelínek
První seznámení s jednotlivými projektov-imi studiemi a první tozvahao pov.Ve a účelnosti
nawhované stavby.

z2. mimoÍádného zasedání PRF.ERF a RTPCF
u kostela sv. Jakuba StaršíhoPraha 10 _ Petrovice

Záryis

Datum konání: 23. II.2010
Místo a čas:
fara EdisonovaIT, Praha 10 - Petrovice, v 15.30 hod
Přítomni: (bez titulů): Pavlína Čančarová, Renata Čemá" Roman Farion, Jiří Fischer,
Jaromír Jirsa, Miroslav Nedoma, Jiřina Němcová, Miloš František Přewátil,
ČlenovéERF: Renata Šimková, Vladimír obrátil, Jan Kárník
Za RTPCF: Vlasta Jareš

V prué části zasedání bylo jednání zaměřeno

na podrobné prostudování jednotlivých
předloŽených projektů. Proběhlo zhodnocení jednotliých studií z pastoračního hlediska
předpokládaného provozu farrrosti a z hlediska účelnéhovyužitíprostoru stavby. Ke každé
studii byly vypracovány připomínky a návrhy poŽadavků.

Ve druhé části následovala osobní konsultace s jednotlivými projektanty.
. Ing. arch. Hůrka a ing. arch. Feistner
. Ing. arch. Zdeněk Jiran a arch. Marco Maio
. Ing. arch. Václav Mašek

- Ing. arch. Hůrka a Ing. arch. Feistner
_ osobní presentace projektu dne 23.IL20r0 v 19 hodin
připomínky a poŽadavky zástupců farnosti k projektu :
_ toaleta s vnějšímvstupem (,,na jeden klíč")pro návštěvníky kostela bez moŽnosti
přístupu do objektu fary
- řešení samostatného soukromého vstupu do býů
10.1. projekt

-

návrh umístění knihovny
zvětšit zaktaďní celuna cca18m2
řešení skladu pro potřeby kostela (nemusí bý v objektu)
půdorys vstupního podlaží:
- toa1ety (+dětská) a malý kuchynský koutek (pult)
- kancelář přesunout do obývacího pokoje, zmenšit' tím vznikne nolrá učebna
půdorys spodního parta a sálu:
jeden zámek"
- oddělit prostor herny, toalet a kuchyňský koutek
',pod
- chodba vedoucí ke společenskému sálu - moŽno navrhnout širší? (stěhování stolů,
Židlí do sálu..)
10.2. projekt - Ing. arch. Zdeněk Jiran a arch. Marco Maio
_ osobní presentace projektu dne 23.1'I.2010 v 1 9.3 0 hod.
připomínky apožadavky zástupců famosti k projektu :
půdorys pŤízemí:
- toaleta s vnějším vstupem (,,na jeden k1íč")pro návštěvníky kostela bez moŽnosti
přístupu do objektu fary
- problémové parkovánína okraji veřejné komunikace
- návrh řešení samostatného soukromého vstupu do býů
- oddělení sálu posuvnými dveřmi s ohledem na výápění sálu
půdorys 1 patra:
- oddělit pokoj pro hosty
-řešenískladu pro potřeby kostela (nemusí bý v objektu)
-návrh oplocení

l0.3. proiekt - Ins. arch. Václav Mašek
_ osobní presentace projektu dne 23.II.2010 v 20.00 hod.
připomínky apožadavky zástupců farnosti k projektu :
_ většírozloha sálu (min. cca 80 m2)
- toaleta s vnějšímvstupem (,,na jeden klíč")pro návštěvníky kostela bez moŽnosti
přístupu do objektu fary
- kancelář pro duchovního umístit v patře, v pŤízemívznikne dalšíučebna
- zvětšit hernu pro děti event. přesunout do stávající kanceláře
- herna pro děti by měla bý napojena na toalety (i dětské) a malýn kuchynsk1ýan pultem
- oddělit prostor herny, toalet a kuchň. pultem,,pod jeden zámek"
- řešenískladu pro potřeby kostela
- návrh umístěníšatny
- u místnosti pro hosty návrh sociálního zázemí
- návrh umístění zastřešeného altánu

10.4. projekt - Ing. arch.

Hártel

_ osobní presentace projektu dne25.1I.2aÍ0 v 19.00 hod.
připomínky a požadavky zástupců farnosti k projektu :
toaleta s vnějším vstupem (,,na jeden k1íč")pro návštěvníky kostela bez rnoŽnosti
přístupu do objektu fary
u místnosti pro hosty návrh sociálního zéuemí

-

návrh oplocení

závěrujednání byl vy'pracován seznam otázek pro všechny projekty. Týo otázky budou
zodpovézeny na prezentaci farnosti dne 10.12.2010:

Y

Projektová studie:
Ing. arch. Hanuš Hártel
Prosíme návrh možností,jak koncepčně zařadit do projektu následující požadavlry:

_

toaleta s vnějšímvstupem (,,na jeden kIíč")pro návštěvníky kostela bez možnosti
přístupu do objektu fary
u místnosti pro hosty návrh sociálního zázemí

návrh oplocení

Projektová studie:
Ing. arch. Jiří Hůrka
Ing. arch . Martin Feistner
Prosíme návrh možností,jak koncepčně zařadit do projektu následující požadavky:

-

toaleta s vnějšímvstupem (,,na jeden klíč")pro návštěvníky kostela bez možnosti
přístupu do objektu fary
řešení samostatného soukromého vstupu do bytů
návrh umístěníknihovny
zvětšit zahradní celu na cca 18 m2
řešení skladu pro potřeby kostela (nemusí být v objektu)

půdorys vstupního podlaží:
- toalety (+dětská) a malý kuchyňský koutek (pult)
- kancelář přesunout do obýwacího pokoje, zmenšit, tím vznikne nová učcbna

půdorys spodního parta a sálu:
- oddělit prostor herny, toalet a kuchyňslý koutek,,pod jeden zámeK'
- chodba vedoucí ke společenskému sálu _ možno navrhnout širší? (stěhování stolů,
židtído sálu..)
Projektová studie:
Ing. arch. ZdenékJiran
arch. Marco Maio
Prosíme návrh možností,jak koncepčně zařadit do projektu následující požadavky:
půdorys přízemí:
- toaleta s vnějšímvstupem (,,na jeden klíčo')pro návštěvníky kostela bez možnosti
přístupu do objektu fary
- problómové parkování na okraji veřejné komunikace
- návrh řešení samostatného soukromého vstupu do bytů
- oddělení sálu posuvnými dveřmi s ohledem na lytápění sálu

půdorys 1patra:
- oddělit pokoj pro hosty
-řešení skladu pro potřeby kostela (nemusí být v objektu)
_návrh oplocení

Proiektová studie:
Ing. arch. Yáclav Mašek
Prosíme návrh možností,jak koncepčně zařadit do projektu následující požadavky:

-

většírozloha sálu (min. cca 80 m2)
toaleta s vnějšímvstupem (,,na jeden klíč")pro návštěvníky koste|abez možnosti
přístupu do objektu fary
- kancelář pro duchovního umístit v patře, v přízemí vznikne dalšíučebna
_ zvětšit hernu pro děti event. přesunout do stávající kanceláře
- herna pro děti by měla být napojena na toatety (i dětské) a malým kuchyňským
pultem
- oddělit prostor hernyo toalet a kuchň. pultem ,,pod jeden zátmek"
- řešení skladu pro potřetly kostela
- návrh umístěníšatny
- u místnosti pro hosty návrh sociáIního zázemí
- návrh umístění zastřešeného altánu
Za ERF zapsala Ing.Šimková

Zápis z 3. mimořádného zasedání PRF.ERF a RTPCF
u kostela sv. Jakuba StaršíhoPraha 10 - Petrovice

Datum konání: 25. 11. 2010
fara Edisonova 17, Praha 10 - Petrovice, v 19.00 hod
Místo a čas:
Přítomni: (bez titulů): Pavlína Čančarová,Miroslav Nedoma, Jiřina Němcová'
Miloš František Přewátil,
členovéERF: Jan Kárník
omluveni: Renata Čemá,Roman Farion, Jiří Fischer, Jaromír Jirsa, Renáta Šimková,
Vladimír obrátil, Vlasta Jareš

Konsultace nad projektem

s

Ing. arch. Hártlem

{

\
Zápis z 4. mimořádného zasedání PRF' ERF a RTPCF
u kostela sv. Jakuba Staršího Praha 10 - Petrovice

Datum konání: 13. 12.2010
Místo a čas:
fara Edisonova17,Praba 10 - Petrovice, v 18.30 hod

Přítomni:
Za

PRF:

Za

AP:

(bez titulů):

Renata Černá, Pavlína Čančarová,Roman Farion, Jiří Fischer,
Miroslav Nedoma, Jiřina Němcová, Miloš František Převrátil,
Za ERF: Renata Šimková' Jan Kárník
Za RTPCF: Vlastislav Jareš, Helena Havránková
Omluveni: za PRF Jaromír Jirsa

za

ERF

Vladimír obrátil

ing. Jelínek

Poznámka: omluvení členovébyli o průběhu zasedání informováni průběžnětelefonicky
a telefonicky provedli hlasování.

1. Byla představena nově jmenovaná ělenka RTPCF Helena Havránková
2. V úvodu P. Fr. Převrátil podal informaci o provozních nákladech pastoračníhocentra

3.

v Dobříši. Toto centrum velikostí a provozem přibližně odpovídá záměrům a požadavkům
našífarnosti. Jejich náklady nepřekračují o mnoho současnénáklady na provoz dnešní fary a
farního bytu.
Každý z přítomných členůprovedl svůj osobní výběr dvou projektů a zařadil jena 1. a2.
místo. Následovalo zdůvodnění osobního výběru projektů.
Vlasta Jareš: l. Hůrka _ zdiraznil praktičnost, jednoduchost a kompaktnost stavby.
Zhodnotil předpokláda né nízképrovozní náklady.
2.Hártel - upozornil na náročnost stavby, především oblých tvarů.
Upřesnění od V. Jareše:Zejména náročnost při vlastním provádění, a při
technologie ýstavby.(oblé a nepravidelné nary konstrukcí, nutné aýpické
zastropení _ poměrně náročné betonářské a armovací práce atd. Tím i
značně delšídoba vlastní výstavby objekn.) Hlavně však upozornil na
vysokéfinančnínóklady, které budou v konečnémdůsledku mnohem vyšší,
nežjsou uváděné ve studii.

Hůrka _ podtrhl jednoduchost stavby.
2. Mašek _ poukázal na podobnost stavby se současnou stavbou.
Jiřina Němcová: dvě první místa
Hártel _ zdŮraznila praktičnost vnitřního řešení s ohledem na vyuŽití pro
pastoraění účely.Současně poukázání na možnost budoucího
vyuŽiti reservních prostor'
Hůrka _ poukázala na jednoduchost stavby a její ekonomiku.
zároyeň upozornila na nepraktičnost schodů v objektu'
Mir. Nedoma: 1. Hártel _ vidí velice dobře řešený vnitřní prostor, reserva pro rozvoj.
Upozornil na pravděpodobnou nejlepší akustiku sálu
2. Mašek _ oceněna myšlenka amfiteatru, možnésrovnání se stávající
stavbou co se týče členitosti objektu.
Helena Havránková: dvě první místa
Hártel _poukáza|a na esteticky dobrý vzhled, kompaktnost stavby
Roman Farion:

1.

a pŤ izniv é provozní podmínky.

Hůrka _ poukázáno na možnost vyuŽití podkrovních prostor pro další
rozvoj. Až moc veliká jednoduchost stavby.
_
Pavlína Čančarová:1. Hártel vidí jako pozitivní přiměřené podmínky pro činnost,
dobrou koncepci azároveň duchovní myšlenku stavby.
2. Hůrka

Jiří Fišer: 1. Hártel _ poukázal napÍtznivéprovozní podmínky vzhledem k vnitřnímu
řešení.Vidí dobře řešený suterén.
2. Hůrka - zdůraznénajednoduchost stavby a ekonomická stránka.
Renata Černá: 1. Hártel _ zdŮrazni\avelice dobrou funtčnost prostoru'

2. Hůrka _ poukázala na mnoho potřebných úprav a změn.
František Převrátil: dvě první místa
Hártel - vidí dobrou funkčnost objektu
Hůrka _ upozornil na velkou otevřenost vůčisousedním parcelám
a nedostatku soukromí a nevhodnost garáž'e v blízkosti sousedů
a jejich zastínění.
Renáta Šimková: 1' Hártel - poukázala na důstojnost, jedinečnost, a representativnost
budovy odpovídajícípotřebám farnosti.
2. Hůrka _ vhodná za ekonomickou radu'
Jan Kárník. 1. Jiran vidí v tomto projektu budovu 21. století.

2.Hártel

Po proběhlé diskuzi a celkovém vyhodnoceníbyldánnávrh nazúŽenívýběru projektů
na dva projekty: Hártel a Hůrka. Proběhlo hlasování o tomto návrhu. Hlasovali přítomní
i nepřítomní (pomocí telefonu). Návrh byl přijat 10 přítomných+2 hlasy telefoném a 1 se
zdtžel hlasování.
5. Následovalo hlasování pro vítězný projekt bez přihlédnutí a následného ovlivnění
ekonomickými kriterii (hypotetická situace). Hlasování proběhlo opět s účastína telefonu.
Nejvíce hlasů získal projekt Hártel 9 hlasů
Druhé místo získal projekt Hůrka 2 přítomni+2 telefonem
Pro projekt Hártel hlasovali: Renata Čemá, Pavlína Čančarová' Jiří Fischer,
Miroslav Nedoma, Jiřina Němcová,
Miloš František Převrátil, Renata Šimková,
Jan Kárník, Helena Havránková
Pro projekt Hůrka hlasovali: Jaromír Jirsa, Roman Farion, Vladimír obrátil,Vlastislav Jareš.
6. Na závěr presentace všech projektů ve farnosti proběhlo hlasování -anketa farníků.Podle
počtu získaných hlasů zvolili farníci pořadí: Hártel, Hůrka' Jiran, Mašek.
7. Na závěr setkání byl domluven s ing. Jelínkem předběŽný termín na setkání na
Arcibiskupství. Pro tuto schůzku bylo vybráno 4-5 zástupců.
4.

I
l

Zápis z 5. mimořádného zasedání PRR ERF a RTPCF
u kostela sv. Jakuba StaršíhoPraha 10 _ Petrovice

t

Datum

Místo a

konání: 4.1.201I
čas: fara Edisonova17,Praha

Přítomni: (bez titulů):

10 - Petrovice'

v 19.030 hod

PRF:

Renata Černá, Pavlína Čančarová,Roman Farion, Jří Fische1
Jaromír Jirsa, Jřina Němcová, Miloš František Převrátil,
Za ERF: Renata Šimková, Jan Kárník, Vladimír obrátil
Za RTPCF: Vlastis1av Jareš, Helena Havránková

Za

Omluveni: za

PRF

Miroslav Nedoma

Í. Zaseďání bylo svoláno

na podkladě diskuze' která proběhla po e-mailu. Touto diskuzí byly

otevřeny některé nejasné aspekty v hodnocení architektonických studií' především ZpÍávního
a ekonomického hlediska. Nejasnost byla především otevřena od Jaromíra Jirsy.
2.

Na

začátlpa' zasedáti František Přewátil připomenul:

Konečný ýběr studie bude provádět komise ze zástupci farnosti aAP.
Při našem výběru je důležitéhledat Božívuli. Ta se můŽe Zdátv něčem absurdní.
Předložil rtuné možnosti dalšíhořešení, pokud by dosavadní rozhodnutí o nové stavbě a o
našem stanovisku k výběru architektonické studie byla zpochybněna.
3. Na tomto podkladě bylo provedeno opětovné hlasování o nutnosti stavby pro provoz a

aktivity farnosti.

Hlasovalo 11 členů-V. Jareš se dostavil na zasedání opoŽděně.
Pro stavbu hlasovalo 11 členů.
Proti nehlasoval nikdo.
Ztoho pro stavbu ve schváleném stavebním přogramu hlasovalo 8.
Pro moŽnost zmenšení programu hlasovali 3.
4. Proběhla diskuze o kriteriích podle kteých je nutno architektonické studie posuzovat. Na
základě této diskuze byla zvolenatyto kriteria (pořadí těchto kriterií není pořadí důležitosti):

-kriterium estetické
-kriterium funkční
-kriterium - investičnínáklady stavby
-kriterium - nžzory vyjádřené v anketě farníků
-kriterium provozních nákladů PC.
Každý z přítomných členůprovedl své vlastní hodnocení všech architektonických studií dle
těchto kriterií azařaďíljednotlivé studie na I. až 4. místo.
Po této rozvaze proběhlo hlasování přítomných o zaŤazení sťudiína1. až 4. místo.
Jaromír Jirsa
1. Hůrka 2' Jiran 3. Hártel 4. Mašek
Pavlína Čančarová 1. Hártel' 2. Hůrka 3. Mašek 4. Jiran
Vladimír obrátil
i. Hůrka 2.Hártel 3. Mašek 4. Jlran
Renáta Šimková
1. Hůrka 2.Háfie| 3. Jiran 4. Mašek
Vlastislav Jareš
1. Hůrka Z.Hártel 3. Jiran 4. Mašek
Jan Kárník
1. Hůrka 2. Jiran 3. Hártel 4. Mašek
Helena Havránková 1. Hůrka 2.Hartel 3. Mašek 4.Iiran
Renata Čemá
1. Hártel 2. Hůrka 3. Jiran
4. Mašek
Jiří Fischer
4. Mašek
1. Hártel 2. Hůrka 3' Jiran
Miloš František Převrátii 1. Hártel 2.Hirka 3. Mašek 4. Jíran
Roman Farion
1. Hůrka 2.Hárte| 3. Mašek 4.Iiran
Jiřina Němcová
1. Hártel 2. Hůrka 3. Mašek 4.Iiran

Výsledek hlasování - součet výsledků :

místo - Hůrka 17
2. místo -Háftel 2I
3. místo - Jiran 40
4. rnísto - Mašek 42
1.

Přehled všech proběhlých hlasování ltento přehled bylproveden při zžryisul
ZaŤazení studií na 1. a 2. místo s komentářem rozvahy každéhopřítomného člena:
/tento přehledný výsledek není v zápisu č. 4l. PŤi tomto hlasování někteří udělili dvě první
místa, ažádnédruhé místo.:
První místo: Hár1el 8x
Hůrka 5x
Jiran lx
5.

o

Druhé místo: Hártel2x
Hůrka 4x
Mašek 2x

o

Výsledky ankety farníků.Jednotlivé hlasy byly přepočteny na body:
I. místo 4body
2. místo 3 body
3. místo 2body
4. místo 1bod

Hártel 51.5 bodů
Hůrka 45,5 bodů

Jiran

34,5 bodů

Mašek 28,5 bodů

Ankety se zúčastnilocelkem 16 farníků.ČlenovéPRF,ERF, RTPCF se této ankety
nezúěastnili.
o Po tomto hlasování bylo nawŽeno zútženívýběruna dvě projektové studie:
Hůrka' Hártel.
Hlasování proběhlo i u nepřítomných členůpo telefonu.
Pro tento návrh hlasovalo 12 členů,1 se zdňel hlasování

c

Hlasování pro vítězný projekt bez přihlédnutí k ekonomickému hledisku
u nepřítomných členůpo telefonď:
Hártel9 hlasů
Hůrka 4 hlasy

o

/

hlasování i

Hlasování dle 5 kriterií, pro všechny projekty, 7. až 4. místo:

Hůrka 17

Hartel2I
Jiran 40
Mašek 42
6. Dle všech proběhlých hlasování v tomto zasedání i

'

.

v zasedáni z I3.I2. byl proved en závěr:
Zhodnocení funkčního, provozniho, estetického a s pohledem do budoucnosti nejlépe
odpovídá pro předpokládaný provoz PC studie arch.Hártela, ale ekonomicky je více
náročná. Z hodnocení ekonomického lépe odpovídá studie arch.Hůrky, při tom také
dobře vyhovuj e předpokládaným funkcím.
Žádný z projektů nesplnilpředloŽený finančnílimit 10 mil.Kč vč.DPH.

Tento výsledek bude předloŽen na AP.

7. Zástupci famosti pro

účastna jednání na AP : Miloš František Převrátil, Renáta Šimková,
Jaromír Jirsa, Jan Kárník' Vlastislav Jareš, Miroslav Nedoma. Jednání se zúčastnízástupci,
kterým to umoŽní jejich pracovní výíŽeni.

Zápisz6.zasedání grémia PRF, ERF
Řxr u kostela sv. Jakuba StaršíhoPraha

a

RTPCF

10 _

Petrovice

Datum konání: I.2.20II
fara Edisonova 17 , Praha 10 - Petrovice,
Místo a čas:
(bez
titulů):
Přítomni:
členovéPRF: Pavlína Čančarová, Renata Čemá,Roman Farion, JiřinaNěmcová, Miloš
František Přewátil,
členovéERF: Renata Šimková, Vladimír obrátil, Jan Kárník
za RTPCF: Vlasta Jareš, Helena Hawánková
Nepřítomni: Jaromír Jirsa,
- omluveni: Jiří Fischer, Miroslav Nedoma
za AP:. Jaroslav Jelínek
Hosté: Ing. arch. Hůrka a ing. arch. Feistner
-Ing. Jelínek předloŽil k podpisu zápis z jeďnání ta AP ze dne 1 9. 1 . 201 1
-Ing. Jelínek rozdal jmenovací listiny AP přítomným zástupcům farnosti' kteří se 19.1.2011
zučastnili jednání, jmenovací listinu obdrŽel otec František, V. Jareš a R. Šimkova
jmenovací listina pro nepřítomného M. Nedomu je uložena na faře
-otec František předalpřítomným architektům dopis _ oznáneru o výsledku soutěŽe
-Ing. Jelínek informoval o schůzce na stavebním úřadě MC Praha 15, která se uskutečnila dne

-

3I.1.2011, přičemžstavební úřad nepovolí přestavbu, ani spojené st. řízení
-Ing. Jelínek nastínil zékladnt postup pťt rea|izaci stavby a to:
_ jednání na útvaru místníhorozvoje _Ťízetíve zjednodušenépodobě'
přičemŽ stanoviska všech zúčastněných orgánů musí byt souhlasná
- 2.2.2011je naplánováno jednání s oddělením pražských archeologů
- nutnost připravit dokumentaci pro stavebtířizení * textovou část
- zajistit stanovisko statika pro stavební povolení
- zajistit schůzku s odborem památkové péčeMHMP (pasportizace, zaméřenípřed
demolicí apod.)

_
-

jakmile proběhne tuemnlřizeru: demolice stavby
stavební povolení
prioritní je projekt pro územnířízení,Ing. Jelínek doporučil objednat inženýring _
byl uveden ve výzvě architektům - zajistí architekti prostřednictvím pí. Kašparové
přesný časový harmonogram připraví architekti.

-Ing. Jelínek připraví za farnost smlouvu se zpracovateli vítězného návrhu' smlouva bude
předložena ke schválení AP
- proběhla diskuse k vítěznémuprojek1u a byly vzneseny konkrétní jednotlivé požadavky,
které byly většinou zodpovězeny přítomnými architekty
- úkol pro architekty _ předložitnávrhy toalety pro návštěvníky kostela (cesta k toaletě by
měta bfi po vrstevnici, co možná nejkratší, bez schodů a dobře schůdná pŤevážně pro méně
pohyblivé starší farníky)
- architekti byli poŽádáni, aby zasIali návrh upraveného projektu v elektronické podobě pro

zveřejnění v Lastuře

- architekti přislíbili možnost zhotovení jednoduchého modelu projektu z kartonu
naplrínovány
- dalšíschůzky bylyJ předběŽně
J na15.2.2011 od 20.00 hod. a 8.3.2011 od 20.00
r---'--_--- -'-'E

hod.

20rr-02-07

-,rý;,, /

zapsala: Ing.EíniKóvá

Zápisze7.zasedání grémia PRF, ERF a RTPCF
,' kostela sv. Jakuba StaršíhoPraha 10 _ Petrovice

Řxr

Datumkonání: 15.2.2al1
Místo a

čas:

fara Edisonova |7,Praha 10 _ Petrovice'

Přítomni: (beztitulů):
členovéPRF: Pavlína Čančarová(téŽ ERF)' Renata Černá, Jřina Němcová, Miloš František Přewátil (též
ERI), MiroslavNedoma
členovéERF: Renata Šimková
za RTPCF: Vlasta Jareš, Helena Hawánková
Nepřítomni: Roman Farion, VladimÍr obrátil, Jan Kámík
za AP: ing. Jaroslav Jelínek
Hosté: Ing. arch. Hurka a ing. arch. Feistner
p.Karel Hlaveš

-

přítomníarchitekti představili rozf<ládaci model projektu PCF vyhotovený z kartonu

s příslušn1im
komentářem k jednotlivým podlažím
dále předloŽiliupravenýnávrh toaleýpro návštěvnfty kostela, kteý vyhovuje požadavlďm farnosti
farnost zopakovala poŽadavek na zaslržni digitální formy projektu pro uveřejnění v Lastuře, byly
přislíbeny fotky modelu a všech podlaží v půdorysu
termín: do ýdne ve formátu jpg

pÍizvaný host p. Hlaveš nabídl možnost čerpat v rámci operačníhoprogramu životníhoprostředí 8085% dotaci z fondu EU na ekologické vytápění IeSp. na získání ekol. tepelného čerpadla pro novou
stavbu

PCF

"
-

jednalo by se o tepelné čerpadlo vzduch-voda v kombinaci se střešními kolektory (heat-pipes)
existuje zde možnost do budoucna tímto tepeln1ým čerpadlem temperovat i kostel
termín podání Žádosti o dotacije březen aŽ duben 201 1- prostřednictvím p. Hlaveše
jelikož se jedná o ekonomicky velmi výhodnou nabídku při spoluúčastifarnosti ve ýši max.20%o fin.
nákladů, byl p. Hlaveš poŽádan, aby připravil za našífarnost žádost a po podpisu jí předložil
k posouzení MŽP

-

Ing. JelÍnek přeložil Smlouvu o dílo, pfičemždo tohoto dokumentu byly zapracovány připomínky ze
strany farnosti i architeklů a následně došlo k podpisu obou smluvních stran a předání dokumentu
k podpisu na AP prosřednictvím lng. JelÍnka

-

proběhla diskuse ohledně otÁzfq přizvat kprojektu sousedy, Ing. Jelínek doporučil představit projekt až
po územnímrozhodnutí, aby případnépřipomínky sousedů nekomplikovaly vydání tohoto rozhodnutí,
tedy doporučil do vydaní ÚR zatím projekŤ nepublikovat

-

harmonogram prací je detai]ně uveden ve Smlouvě o dílo č1. 6

-

architekti byli vyzvání, aby dokončili projektovou studii do schůzky na AP, která se uskuteční dne
l'3.2011 u tng. Štíchyzaíčastirealizačního
fýmu farnosti' Ing. Jelínka a architektů Ing' arch. Hurky a

-

termíny plnění

ing. arch. Feisl.nra

-

dalšítermín schůzky grémia je pliínován na 8.3.20l1

2011-02-1',7

zapsata:t

*rk/l|,l

Ř#Íff

'í.i;xTT"1iifJ:il:,''#itrxiffi;.1',".

Datum konání: 8.3.20l1
Místo a čas:
fara Edisonova lT,Praba 10 - Petrovice
Přítomni: členovéPRF: Pavlína Čančarová (téžERF), Renata Černá' Roman Farion, Jiří Fischer, Jiřina
Němcová, Miloš František Převrátil (téžERF), členovéERF: Vladimír obrátil, za RTPCF: Vlast. Jareš' Helena
Havránková

Nepřítomni:

Jan Kárník, Miroslav Nedoma, Renata Šimková

AP:. Ing. Jaroslav Jelínek
Projektanti: Ing. arch. Hůrka, Ing. Vacek
Za

- představen host

-

projektant topení Ing. Vacek

- Ing. Jelínek stručně zrekapituloval výsledky schůzky na AP zminulého ýdne, ze které lyvstala

otázka
k rozhodnutí' zdali farnost bude chtít lyužítpro vytápění nové budovy PCF tepelné čerpadlo, či se rozhodne pro
klasicloý způsob vytápění plynoým kotlem.

- Ing. Jelínek informoval, že 1|.3. se zúčastníschůzky s firmou, kterou zastupuje p. Hlaveš. Zde by firma měla
předložit návrh smlouly na čerpání dotace zfondu EU. Návrh smlouvy by měl být j1ž zkonkretizován na
podmínky našífarnosti a mělo by v něm by't přesně specifikováno, na co se příslušná dotace bude vztahovat ana
co nikoliv (např. budeJi se ýkat i rozšířenínízkoteplotní soustaly).
_ Ing. Vacek informoval o předpokládané tepelné ztrátě domu 20 kWatt a provedl
finančnísrovnání dvou
uvažovaných variant vytápění: tepelným čerpadlem a plynoým kotlem. Předpokládané orientační provozní
náklady při topení tepelným čerpadlemjsou 42 tis. Kč/ rok, při topení plynem 59 tis. Kč/rok. RovněŽjime byli
seznámeni s orientačnímiinvestičními náklady, které se budou odvíjet od
ýše poslrytnuté dotace z fondu EU.
- Ing. Jelínek doporučil nízkoteplotní systém a moŽnost odděleného rozúčtovánínákladů na spotřebu tepla. Dále
formuloval jakési shrnutí dosavadního jednání ve smyslu: Budeli famosti poskytnuta doiace i na rozšíření
nízkoteplotní soustavy,jejednoznačně vyhodné pouŽít pro vytápění nové budovy PCF tepelné čerpadlo. Dáleje
vhodné, vzhledem kceně kotle, rea|izoyatjednotnou topnou soustaw ( l kotel), ve Éteréby se měřily,,iri

větve", tzn. ne

tři oddělené topné soustaly (ne tři kotle). Použijeme nízkoteplotní soustaw. V

neposkytnutí dotace z fondu EU budeme realizovat variantu druhou _ rytápění plynovym kotlem.
_

Nastolen problém s lrlučnostítepelného čerpadla 59 dcB. Hluk budeme příp. směrovat nahoru. Pro posouzení
-

intenzity doporučeno Ing. Vackem

městeček, kde jsou tato rea|izoyána.
-

případě

si zajet reálnou hlučnost tepelného čárpadla poslechnout do

stelitních

Vznesen dotaz,jsou-li reálná čerpadla i zjiného média. Ing. Vacek odpověděl, Že ne.

- Vznesen dotaz na Ing. arch.
to možnénení.

Hůrku, zdaltby bylo možnézajíždětdo garžňe,,esíčkem".Z prostorovýclr důvodů

- Ing. arch. Hůrka představil nové úpravy studie na základě našich posledních připomínek.

- Ze strany PRF byl vznesen návrh na přímépropojení přípravny k sálu ven dveřmi z důvodu lepšíkomunikace;
Ing. arch. Hůrka přislíbil návrhu vyhovět.

- Ing. arch. Hůrka informoval o návštěvě Magistrátu _ oddělení památkové péče.Je nutné zhotovit a podat
žádost k demolici stávajícího objektu'
_

Ing' arch. Hůrkovi byla předana dokumentace stávajícího objektu za účelem schválení demolice

-další termín schůzkyje 30.3' v 9.00 v kanceláři architektů
- dalšítermín schůzlqy grémia nebyl sjednán
08. 03. 2011

Zapsala: Mgr. Ing. Čaněarová

Zápis ze9. zasedání grémia PRF, ERF' a RTPCF
,. kostela sv. Jakuba StaršíhoPraha 10 _ Petrovice

Řxn
Datum

Místo a

konání:
čas:

Přítomni:

29.3.2011
fara Edisonova 17, Praha 10 - Petrovice,

(bez tirulů):

čIenové PRF: PavlÍna Čančarová,Renata Černá, , Jřina Němcová, Miloš František Přewátil, M.Nedoma' J.

Fišer

členovéERF: Renata Šimková' Jan Kárník, Vladimír obrátil
za RTPCF: Vlasta Jareš, Helena Hawánková

Nepřítomni: 0
za AP Mgr. Kristina Poláčková
Hosté: pan Jakš

_
-

paní Mgr. Poláčkováz AP sezrámila přítomnés koncepcí a strategií fundraisingu
v nejbližšídobě bude AP schválen materiál (broŽura velikosti A4) pro našífarnost' kde jsou podrobně
uvedeny jednotlivé kroky a koncepční plrín fundraisingu pro ziskávání ťrnančníchprostředlďr na stavbu

FC

dle zkušenostís fundraisingem na AP se osloví i frrmy mimo oblast Petrovic
bude vhodné se spojit s tiskoým mluvčímAP, kteý představí mediální plán fundraisingu
k materiálu pro farnost bude ještě připraven jiný propagačnímateriál pro pot. Sponzory a dále letáček
pro širšíveřejnost
v první fázi je třeba áodnotit, čímje vhodné potenciální sponzory oslovit, co zajimavého můžefarnost
nabídnout (hřbitovní náhrobky, fresky, zámek apod.)
dále je třeba zveřejnit motto centra, název, hlar.ní plány, proč a pro koho vzrriká apod.
zjistit strategii
nutno sepsat seznam ťrem a kontakty na potenciální ďáree, přičemžje nejúčelnější
konkrétní firmy a zda podporují církve
první fazi fundraisingu bude probíhat písemným oslovením výipovaných firem
po 14 dnech telefonická připomínka a pokud bude ochota přispět' pak proběhne schůzka s podrobným
semámení s projektem a domluva daru
souběžrrě je nezbytné uveřejnit záměr qýstavby FC v médiích(nalákat novináře na určitézajímavosti),
uveřejnit v katolickém ýdenníku apod.
dáleje vhodné uspořádat beneťrčníkoncert v kostele, případně í v sále domu občanské vybavenosti
první reklamou bude pozvat výipované darce na Noc kostelů, kde by již měly bý rozdávány letáčky se
záměrem stavby FC a program benefičníhokoncertu
úkol pro: všechny - sestavit Seznam pot. dárců
termín: do 10.4.20ll

_

dalšídebata proběhla ohledně tepelného čerpadla' příčemžjakmile bude mít grémium konkrétní

informace ohledně provozrích a investičních nákladů, bude moci roňodnout, jaloý topný systém bude
instalován do FC
v současnésituaci je nezbýné podávat maximální informace směrem k farníkům, zejména ohledně
současných provozrích nákladů fary a nájemního farnfiro bytu, proto bude svolána ERF a pŤizvána
účetnífarnosti paní K. JeŽdíková , připraví se měsíčníýstupy příjmů a lydajů, které pan Nedoma
následně zpracuje do přehledných grafri a křivek pro uveřejnění
předběfuý termín ERF byl stanoven na8'4.20Il
pí. Ježdil<ová najednání předloží obratovou předvahu a hlavrrí knihu, ideálně toto pošle členůmERF
dopředu mailem

dalšítermín schůzky nebyl stanoven

201 1-03-30

zapsala: Ing.Šimková

Zápis ze Ia. zasedání grémia PIuť' ERF a RTPCF
u kostela sv. Jakuba StaršíhoPraha 10 _ Petrovice

Řxr
Datum

konání: 5.4.20ll

Místo a čas:

fara EdisonovalT,Pralta 10 - Petrovice,
Přítomni: (bez titulu):
členovéPRF: Pavlína Čančarová,Renata Černá, Miloš František Přewátil, M.Nedoma,
členovéERF: Renata Šimková, , Vladimír obrátil
za RTPCF:' Helena Hawánková

J. Fišer

Nepřítomni: Jřina Němcová, lan Kárník, Vlasta Jareš

za AP:. Ing. Jelínek
Hosté:0

-

Ing. Jelínek informoval o schůzce ze dne 30.3.20ll se zástupcem společnosti Energy BeneÍit Centre
a.S., zastoupené Ing. Petrem Vackem a architekty projektu
- jelikož společnost měla do stanoveného termínu dodat studii (propočet) ekonomické náročnosti TČ a
ani přes rrrgence toto nebylo doručeno, bylo nawŽeno pokračovat v projektové přípravě akce s tím, že
zdrojem pro vytápění objektu a přípravu TLrV bude plynovy kotel' Technické řešenísystému musí bý
nawženo tak, aby bylo v budoucnu moŽné snadno nahradit plynovy zdroj tepelným čerpadlem
- v praxi toto zramenií' že projeLtanti projednají s odborem územního rozhodovaní MÚ Praha 15
moŽnost alternativního řešení zdroje výápění (tj. plyn s moŽtou budoucí změnou na tepelné čerpadlo)
v dokumentaci pro ÚR. Cílem tohoto postupu je zajistit, aby v rozhodnutí o umístěnístavby bylo
tepelné čerpadlo zmíněno jako alternativní zdroj a tím bylo toto rozhodnutí použitelnépro eventuální
žádost o udělení dotace azároveřl aby bylo možrréplynule pokračovat vprojekÍovépřípravě a stavbu
dokončit vklasické plynové verzi, pokud by se do doby zahájení práce na projektu pro stavební
povolení žádná možnost získání dotace nevyskýla
hlasování k tomuto postupu:

pro: 9 hlasů
proti: 0

zdržel se hlasování

-

:0

do stavebního povolení musí bý rozhodnuto o systému vy'tápění v objektu, především je potřeba určit
systém vytápění v sále' s čímžsouvisí ýběr vhodné podlahové krytiny do sálu (byla doporučena firma
Keramika - Soukup, Plzeň, ťtrma Cakl -Dejvice )
dále proběhla diskuse o benefičním koncertě, paní Hawánková zjistí možnost a podmínky (ťrnančnía
časové)lrypůjčitsi sál v KC Matky Terezy, navrhované termíny: 2.6.,9.6., 14.6., 16.6
dalšítermín schůzky l8.4. od 20.00 hod.

201 1-04-08

Ř'*'ilť":;l;í::ilL-J;x,ilH.T#;5:,".:"".
Datum konání: 18. 4. 2011
Místo a čas:
fara Edisonova 17, Praha 10 - Petrovice

Přítomni:

(bez titulů):
členovéPRF': Pavlína Čančarová, Renata Černá, M'Nedoma, JiřinaNěmcová,
Miloš František Převrátil, J. Fišer
členovéERF: Renata Šimková, , Vladimír obrátil
za RTPCF:, Helena Havránková, Vlasta Jareš
Nepřítomni: Jan Kárník,
za AP: Ing. Jelínek
Hosté: Ing. arch. Hůrka a ing. arch. Feistner

jediným bodem jednání bylo předaní projektu pro územní rozhodnutí.
Ing. arch. Hůrka a ing. arch. Feistner týo doklady představili a okomentovali.
Bylo upozorněno na:
Během bourání se bude muset zajistit ocbrana stávajícího sklepa.
Při bourání stodoly se bude muset požádat o dopravní omezení z důvodu těsné polohy
s komunikací a práce bude prováděna postupně.
Z důvodůzměny vlastníkůpozemku, na kÍerém je část stodoly, bude zapotřebí
požáďat Městskou část o povolení. Termín začátkudemolice říjen 2011 až červenec
2012.
Doklady pro územnířízeníobsahují jednu pruvodní zprálu a 15 příloh.
Bylo upozorněno na:
Hydrogeologický pruzkum pro odvod dešťových vod.
Pl1rrr, voda, elektro' splaškové vody, kanalízace - využljístávající přípojky.
Zeleťt dojde k pokácení ořechu, ovocné stromy budou buď přesazeny, anebo téŽ
rykáceny, ostatní stromy budou ošetřeny, aby nedošlo k jejich poškození.
vfiápění bude prováděno systémem jednoho plynového kotle'
V budově budou umístěny dva hydranty. Na schodiště protipožární dveře.
V úterý 19. dubna bude projekt pro uzemníŤízenípředánna AP.
Předání se zúčastnídelegovaní zástupci grémia a Ing' arch. Hůrka a ing. arch. Feistner

