Zápis z 10. jednání VSIVZ ZMČ Praha 10,

které se konalo dne 7. 10. 2019,
v radničním salonku, budova B, 5. patro

Vršovická 1429/68

Přítomní členové výboru: dle prezenční listiny

Omluvení členové výboru: Karel Duchek
Neomluvení členové výboru: Hosté z řad RMČ P10 a prac, úřadu : p. Beneš, pí. Sedmihradská, pí Morávková, pp. Pokorný, Doležal

Hosté z řad občanů: -

Jednání výboru bylo zahájeno v 15.05 hodin, po celou dobu jednání byl výbor usnášeníschopný
Program dle zaslané pozvánky:
1.

Zahájení jednání VSIVZ

2.

Schválení programu

3.

Informace o průběhu stávajících investic

4.

Veřejné zakázky

5.

Diskuze, různé

6.

Závěr

Popis průběhu jednání

1) Zahájení, schválení ověřovatele zápisu
Předseda výboru navrhl ověřovatelem p. Miroslava Kose
"Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

2) Schválení předloženého programu
Bylo hlasováno o navrženém programu.

Hlasování: pro : 4 proti: 0, zdržel se: 1
Příchod pí. Kleslové v 15.12 hod.

3)

Informace o průběhu stávajících investic

a)

Poliklinika Malešice
-

pokračuje montáž rozvodů vytápění, ZTI - voda, kanalizace, plyn

-

práce na protipožárních obkladech

-

montáž vnitřního zateplovacího systému

-

opravy vnitřních omítek

-

pokračuje montáž střešního pláště, úprava střešních vpustí

b) Vršovická 30/30
-

probíhá pokládka střešních krytiny, klempířských prvků

-

vzorkování prvků pláště budovy

-

osazování otvorových prvků

-

betonáž podlah

c) MŠ Nad Vodovodem

- budova MŠ je před dokončením

- probíhá výmalba

- dokončování oplocení
- terénní úpravy
- dokončování chodníků

d) Kino Vzlet

- pokládka parket
- změna systému odhlučnění sálu do Ul. Norské - okenice
- pokračuje pokládka koberců od horních podlaží
- příprava nátěru ocelové konstrukce pódia, následně položení koberců
- oprava maleb
- úprava povrchu únikové cesty
- příprava pro instalaci generálního klíče, dle požadavku PBŘ
- instalace vybavení občerstvení a šaten

e) Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská
Akce je dokončena zkolaudována

Pí. Sedmihradská seznámila přítomné s financováním a další přípravou nových akcí:

- rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10

- novostavba MŠ Bajkalská
- rekonstrukce budovy V Olšinách č.p. 200 na základní školu
- zateplení objektů základních a mateřských škol

(ZŠ Švehlova, ZŠ Olešská, MŠ Magnitogorská, MŠ U Roháčových kasáren)

u kterých je možnost přidělení dotace z OPŽP.

Pí. JUDr. Kleslová - požádala o soupis finančních prostředků na rekonstrukci radnice za rok 2016 2019
-

rámcový předpoklad výše pronájmu náhradních prostor a na jak dlouho

-

seznam veřejných zakázek včetně předpokládané hodnoty a nabídkové ceny

p. Ing. Pek - požadavek ke strategickým akcím - doplnit finanční náklady

- požádal o rozpočtový výhled

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

Zapisovatel: Ing. Jiří Doležal

Ověřovatel: Ing. Miroslav Kos

Městská
část
Praha 10

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ)
dne 7. října 2019 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
^7

Podpis

