Zápis z 18. jednání VSIVZ ZMČ Praha 10,

které se konalo dne 11/11/2020,

formou telekonference
Přítomní členové výboru:

p. Mikoláš
P. Kleslová
p. Řezníčková
p.
p.
p.
p.

Duchek
Sedmihradská
Kos
Pek - pozdější přihlášení v 16.10 hod

Omluvení členové výboru:
Neomluveni členové výboru:

Hosté z řad RMČ PIO a prac, úřadu:
p. Koumarová
p. Komrsková
Hosté z řad občanů:
p. Poláčková

Jednání výboru bylo zahájeno v 16.00 hodin, po celou dobu jednání byl výbor usnášení
schopný.
Program dle zaslané pozvánky:
1. Zahájení jednání VSIVZ
2. Schválení programu
3. Informace o průběhu stávajících investic a veřejných zakázek
4. Pevný bod v 16:30 hodin - přednáška o řízení velkých staveb
5. Volba termínů zasedání VSIVZ na rok 2021
6. Diskuze, různé
7. Závěr

Popis průběhu jednání

1) Zahájení, schválení ověřovatele zápisu

Předseda výboru navrhl ověřovatelem p. Denisa Řezníčkovou

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
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2) Schválení předloženého programu a navržené změny projednávání bodů

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

3) Informace o průběhu stávajících investic a veřejných zakázek
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež K Botiči

Probíhají dokončovací práce v interiéru, obkladačské práce, specifikace materiálu pro vnitřní parapety,
příprava antigraffiti nátěru, pokládka přístupového chodníku.
Sportovní hřiště - příprava podkladu pro finální vrstvu, osazení vstupní branky, dokončovány okapové
chodníčky.

Vodovodní přípojka - dokončeno položení potrubí, probíhá tlaková zkouška, desinfekce.
Rekonstrukce Polikliniky Malešice
Odrezivění kovových konstrukcí vnějšího pláště budovy,
zahájení montáže nových okenních sestav ve 3. NP,

oprava protipožárních nástřiků na ocelových nosných prvcích,
bourací práce konstrukce podlah, příček a zárubní,

montáž nového opláštění střešních přístavků nad strojovnou výtahu a schodištěm z úrovně 3.NP

na střechu objektu.
Bourání konstrukčních vrstev původního střešního pláště až na ŽB stropní desku, vč. demontáže podlah
v nástavbách.

Zaizolování ŽB stropní desky nastavovacími asfaltovými izolačními pásy - ochrana před promáčením

stropní desky během rekonstrukce (prováděno následně po vybourání a odklízení suti; TDI za účast GD
provádí kontrolní měření jednotlivých vrstev skladby střechy.

Kontrola technologicky správného uložení nově doplněných klimatizačních jednotek.
Montáž páteřních rozvodů ÚT v sektoru B - l.NP, C - l.NP a stoupacích vnitřních rozvodů pro VZT
jednotky na střeše.

Montáž stoupacích rozvodů vody a kanalizace v sektoru C + B, l.NP až 3.NP a montáž ležatých rozvodů
v technickém podlaží.
Montáž podstropních kabelových žlabů, montáž kabeláže pro osvětlení místností ve 3. NP.
Dokončeny práce na odstraňování materiálů s obsahem azbestu v sektoru východ - sever, předpoklad

dokončení odstranění materiálů s obsahem azbestu v sektoru sever - západ do 4. 11. t.r.
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Přístavba pavilonů MŠ U Vršovického nádraží, Sámova 1529/2a

V původní budově pavilonu 1 probíhají práce na rozvodech vytápění, vodoinstalace a elektroinstalace,
dokončení jádrové části omítek.
Pokládka tepelné izolace podlah.

Osazení vazníků střechy v přístavbě.

Rekonstrukce domu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum
Dokončeno kolaudační řízení,

proběhla přejímka, s termínem odstranění vad a nedodělků do 15. 11. t.r.

4) Pevný bod v 16:30 hodin - přednáška o řízení velkých staveb
Paní Jana Poláčková provedla členy výboru krátkou prezentací na téma: Účastníci a činnosti procesu
výstavby kancelářské budovy
Následovala diskuse nad využitím BIM a zapojení koordinátora do procesu přípravy

5) Volba termínů zasedání VSIVZ na rok 2021
Předseda výboru navrhl termíny pro jednání VSIVZ v roce 2021
Byla odsouhlasena tato varianta:

Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ)
ZMČ Praha 10
- termíny jednání na rok 2021 -
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Číslo
schůze
20.

Termín
04. 01. 2021

Hodina

Zasedací

16:00-18:30

Radniční salonek

místnost
budova B/5. patro

21.

08. 02. 2021

16:00-18:30

Radniční salonek
budova B/5. patro
Radniční salonek
budova B/5. patro

22.

08. 03. 2021

16:00-18:30

23.

12. 04. 2021

16:00-18:30

24.

10. 05. 2021

16:00-18:30

25.

07. 06. 2021

16:00-18:30

26.

06. 09. 2021

16:00-18:30

Radniční salonek
budova B/5. patro

27.

04. 10. 2021

16:00-18:30

Radniční salonek

28.

08. 11. 2021

16:00-18:30

29.

06. 12. 2021

16:00-18:30

Radniční salonek
budova B/5. patro
Radniční salonek
budova B/5. patro
Radniční salonek
budova B/5. patro

budova B/5. patro
Radniční salonek
budova B/5. patro
Radniční salonek
budova B/5. patro

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

6) Diskuze, různé
p. Kleslová navrhovala doporučení radě, aby byl p. Ludvík zpět zařazen do pracovní skupiny
p. Mikoláš vysvětlil, že výbor nemůže doporučovat radě, ale zastupitelstvu. Navíc dodal, že p.
Ludvík odmítl být jejím členem, po té, co byl odvolán z jejího vedení
p. Komrsková dodala, že rada členy komise nejmenuje, že toto dělá tajemnice úřadu
7) Závěr

Jednání bylo ukončeno v 17:47 hodin

předseda Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky ZMČ Praha 10

ověřovatel: Denisa Řezníčková

tajemník: Ing. Filip Koucký
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