Zápis z 17. jednání VSIVZ ZMČ Praha 10,
které se konalo dne 05/10/2020,
v radničním salonku, budova B, 5. patro
Vršovická 1429/68
Přítomní členové výboru: dle prezenční listiny
Omluvení členové výboru: pan Pek, paní Kleslová
Neomluveni členové výboru:
Hosté z řad RMČ P10 a prac, úřadu:

Hosté z řad občanů:
Jednání výboru bylo zahájeno v 15.00 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.

Diskuze, různé

5.

Závěr

Popis průběhu jednání

1) Zahájení, schválení ověřovatele zápisu

Předseda výboru navrhl ověřovatelem p. Denisa Řezníčková

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

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 zemní práce pro sportovní hřiště, na základ, patky;

bednění a armování pro svislé konstrukce oplocení (podezdívka), zahájení betonáže;
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osazení nosných rastrů a podhledů SDK;
montáž rozvodů VZT.

Rekonstrukce Polikliniky Malešice
Probíhá bourání podlah v 1. NP a 3. NP - TDI s GD provádí měření tloušťky bouraných podlah pro
stanovení přesných výměr

Montáž nového opláštění střešních přístavků nad strojovnou výtahu V2 a schodiště z úrovně 3.NP na
střechu objektu

Bourání konstrukčních vrstev původního střešního pláště až na žel. bet. stropní desku
TDI za účasti GD provádí kontrolní měření jednotlivých vrstev skladby střechy
Projednávání připomínky obyvatele sousedního domu na hluk z dodatečně instalovaných

klimatizačních zařízení - provozovatel provedl opatření proti šíření hluku snížením stupně výkonu

nejvíce kritizovaného ventilátoru ze stupně 3 na stupeň 2, čímž zajistil útlum na 43 dB

Před přemístěním klima jednotek zajistí provozovatel provedení měření hluku všech stávajících
zařízení na střeše 1. etapy pro zjištění dodržení hygienických norem

Provozovatel dodá GP technická data od nově instalovaných klima jednotek pro vyhodnocení

přepokládané intenzity hluku
Kontrola zajištění a statické stability příček ve 3. a 1. NP, kontrola příček ve 2.NP proběhne po
vybourání podlah, tj. za 3 týdny
Vypracování posudku hlavních vstupních skleněných dveří, vzhledem k jejich opotřebení od doby

jejich existence od r. 2014, a vzhledem ke zvýšené poruchovosti.

TDI doplňuje rozsah přepojení EPS pro trafostanici, rozvodnu, výměník a přístupovou chodbu.

Dokončeny práce na odstranění azbestu vnějšího pláště fasády - jih

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

Provedení hydroizolace stávajícího zdivá injektáží,

navezení konstrukčních vrstev pod základovou desku a uložení výztuže k jejímu vybetonování.
Základový pas pod podélnou středovou příčkou byl vyztužen dle návrhu statika.

Byly vyzděny svislé nosné konstrukce, příčky v přístavbě a ve stávající budově.
Na přístavbě byl zabetonován ŽB věnec.
Armaturní šachta na přívodu tepla byla osazena uzávěry a systém byl natlakován.
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Rekonstrukce domu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum
Zahájena přejímka díla,

probíhá soupis vad a nedodělků, předpoklad jejich odstranění nejpozději do 30. 10.

Kolaudační prohlídka stanovena na 8. 10. 2020

Výstavba MŠ Bajkalská
Vyhlášeno Výběrové řízení na dodavatele
15.9.2020 Zveřejněna zadávací dokumentace na profilu zadavatele

7.10.2020 - otevírání žádostí o účast

Rekonstrukce radnice městské části Praha 10
Probíhají projektové práce na dokumentaci pro výběr dodavatele
Probíhají projektové práce na vybavení interiéru

Podána žádost o vydání stavebního povolení

Ukončeny předběžné tržní konzultace na náhradní prostory po dobu rekonstrukce radnice

Schválena dotace ve výši cca 219 mil Kč ze SFŽP
Schválena návratná finanční výpomoc ZHMP ve výši 500 mil Kč na dobu 25-ti let
2.9.2020 - Zahájení předběžných tržních konzultací
10.9.2020 - Prohlídka prostor k pronájmu

30.9.2020 - Ukončení předběžných tržních konzultací
Bylo přijato toto usnesení

USNESENÍ Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky
č. VSIVZ/17/01 ze dne 5.10.2020

Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky

•

BERE NA VĚDOMÍ

Informace k návrhu na zajištění náhradních prostor po dobu rekonstrukce budovy Radnice Městské
části Praha

Usnesení bylo přijato počtem: 5 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0, hlasů členů výboru.
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4) Diskuze, různě

O
Bylo navrženo přesunutí dalších termínu VSIVZ v roce 2020 na 16.00 hod

5) Závěr

Jednání bylo ukončeno v 15:35 hodin

ng. Ivan Mikoláš
předseda Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky ZMČ Praha 10

ověřovatel: uenisa Řezníčková

tajemník: Ing. Filip Koucký
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Městská
část
Praha 10

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ)
dne 5. října 2020 v 15:00 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

