Zápis z 16. jednání VSIVZ ZMČ Praha 10,
které se konalo dne 31/08/2020,
v radničním salonku, budova B, 5. patro
Vršovická 1429/68
Přítomní členové výboru: dle prezenční listiny
Omluvení členové výboru: na část jednání pan Pek
Neomluveni členové výboru:
Hosté z řad RMČ P10 a prac, úřadu: p. Pecánek Martin, p. Koumarová Olga

Hosté z řad občanů:
Jednání výboru bylo zahájeno v 17.10 hodin, po celou dobu jednání byl výbor usnášení
schopný.

Program dle zaslané pozvánky:

1. Zahájení jednání VSIVZ
2.
3.
4.

Schválení programu
Informace o průběhu stávajících investic a veřejných zakázek
Projednání VZ na výstavbu MČ Bajkalská

5. Diskuze, různé
6. Závěr

Popis průběhu jednání

1) Zahájení, schválení ověřovatele zápisu

Předseda výboru navrhl ověřovatelem p. Kos Miroslav

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1

2) Schválení účasti hostů

VSIVZ hlasoval o umožnění účasti hostů
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

3) Schválení předloženého programu a navržené změny projednávání bodů
Bylo navrženo předřazení bodu: Informace o dalším průběhu zadávacího řízení veřejné
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zakázky „Úklid chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10", před body
v rozeslané pozvánce na 16. zasedání VSIVZ

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

4) Informace o dalším průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Úklid chodníků a svozu
odpadkových košů na území MČ Praha 10".
Pan Pecánek informoval členy výboru o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Úklid
chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10". ". Zejména rozhodnutí
předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým byl potvrzen správný postup

městské části při výběru dodavatelů v této oblasti.
Bylo přijato toto usnesení
USNESENI Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky
č. VSIVZ/16/01 ze dne 31.8.2020

Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky

•

BERE NA VĚDOMÍ

Informace o dalším průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Úklid chodníků a svozu
odpadkových košů na území MČ Praha 10". Zejména rozhodnutí předsedy Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže, kterým byl potvrzen správný postup městské části při výběru
dodavatelů v této oblasti.

Usnesení bylo přijato počtem: 6 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0, hlasů členů výboru.

5) Informace o průběhu stávajících investic a veřejných zakázek

Ing. Koucký podal informace o probíhajících stavbách a termínech dokončení

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež K Botiči
Vybetonovaná podezdívka oplocení,
probíhá zásyp podezdívky oplocení.
Probíhá omítání vnějších stran budovy,

provádění jádrových omítek v interiéru,
hloubení jámy pro vodoměrnou a revizní šachtu.
Do konce září započne skrývka pro hřiště.
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Rekonstrukce Polikliniky Malešice
Předání staveniště pro 2. etapu zhotoviteli,
probíhají přípravné práce,
zahájena likvidace azbestu,
probíhá zpracování závazného HMG 2. etapy,
demontáž obvodových panelů fasády

Přístavba pavilonů MŠ U Vršovického nádraží, Sámova 1529/2a

Proběhlo přeložení vodovodní přípojky.
Do konce prázdnin bude dokončena a obnovena přístupová komunikace pro vstup do obou

pavilonů, které budou v provozu.
Doručeno kladné stanovisko Hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru, se
souhlasem s pokračováním prací i během přítomnosti dětí v areálu

Statik provedl prohlídku stavby, zjistil nutnost zbourání porušené příčky
Dle požadavku PRE bylo provedeno založení armaturní šachty na ochranu kabelu 22I<W
Dokončena betonáž základových pasů přístavby
Proběhla zatěžovací zkouška vrstvy pod základovou deskou přístavby, naměřeny vyhovující
hodnoty.

Probíhají bourací práce pro ležaté rozvody kanalizace
Vyzdívá se armaturní šachta ÚT.
Do začátku školního roku bude důsledně oddělena stavba od venkovního prostoru MŠ.

Rekonstrukce domu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum

Dokončeny pavlačové stěny,
kompletace zařizovacích předmětů koupelen,
dokončování jednotlivých bytů (koberce, linky, vestavěné skříně),
probíhá omítání průjezdu domu,
kompletace technologie výtahu,
výmalba společných prostor,
osazuje se nouzové osvětlení,
probíhá upevňování komínových hlavic,
dokončuje se technologie VZT,
probíhá upevňování komínových hlavic,
dokončuje se technologie VZT,
montáž zařízení gastro.
Při dešti došlo k vytopení suterénu výtahovou šachtou, probíhá odstraňování škod.
Předpoklad ukončení kolaudace do 30. 9. t.r.
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6) Projednání VZ na výstavbu MČ Bajkalská

p. Koucký společně s p. Koumarovou informovali podrobně o zrušené VZ na výstavbu MŠ

Bajkalská a důvodech pro toto zrušení.
Následně proběhla diskuse nad novým návrhem zadávací dokumentace, termínech výstavby
a předpokládané ceně stavby.
Všichni členové výboru dostali proti podpisu čestného prohlášení o mlčenlivosti návrh
Zadávací dokumentace VZ Výstavba MŠ v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, Praha 10
Bylo přijato toto usnesení
USNESENI Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky

č. VSIVZ/16/02 ze dne 31.8.2020

Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky

•

BERE NA VĚDOMÍ

Informaci o přípravě VZ Výstavba MŠ v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, Praha 10

Usnesení bylo přijato počtem: 7 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0, hlasů členů výboru.

7) Diskuze, různé

8) Závěr
Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin

předseda Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky ZMČ Praha 10

ověřovatel: Kos Miroslav
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Městská
část
Praha 10

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ)
dne 31. srpna 2020 v 17:00 hodin

Ing. Ivan Mikoláš - předseda

Karel Duchek
JUDr. Radmila Kleslová

Ing. Miroslav Kos

Ing. Tomáš Pek

Doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D
Mgr. Denisa Řezníčková
Ing. Filip Koucký - tajemník

Hosté:
Příjmení, jméno

Podpis

