Zápis z 11. jednání VSIVZ ZMČ Praha 10,
které se konalo dne 11/11/2019,
v radničním salonku, budova B, 5. patro
Vršovická 1429/68
Přítomní členové výboru: dle prezenční listiny
Omluvení členové výboru: Karel Duchek
Neomluveni členové výboru: JUDr. Radmila Kleslová
Hosté z řad RMČ P10 a prac, úřadu:
Hosté z řad občanů:
Jednání výboru bylo zahájeno v 15.05 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
4. Diskuze, různé
5. Závěr

Popis průběhu jednání

1) Zahájení, schválení ověřovatele zápisu
Předseda výboru navrhl ověřovatelem p. Denisu Řezníčkovou.

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

2) Schválení předloženého programu

Bylo hlasováno o navrženém programu

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
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3)

Informace o průběhu stávajících investic

Poliklinika Malešice
Výtah V 2 bude dokončen a předán do vánoc t.r.
Prováděny vnitřní omítky, štuky, malby - aplikována převážně světlešedá barva podle
domluvy s architektem
Dokončovány a napouštěny rozvody ÚT a osazování radiátorů
Dokončena střecha
Pokračuje pokládka podlah, v současné době ve 3.NP, položeno 65 % podlah
Podlahy budou dokončeny do vánoc
Pokračují montáže rozvodů ZTI a elektro
Odkopána rýha kolem objektů, osazení uzemnění hromosvodů
- V rámci klientských změn požadavek olejových nátěrů stěn místo keramických
obkladů - bude dořešeno na schůzce zhotovitele s EUC před příštím KD
Řešeny klientské změny
-

Stavbyvedoucí potvrdil zaslání změn do konce týdne.

Vršovická
-

30/30
probíhá - pokládka střešní krytiny a klempířských prvků
založení výtahové šachty
instalace ZTI a elektrorozvodů
Fasáda - čeká se na vyjádření památkářů
Dělící konstrukce jsou hotové
Stavba probíhá dle HMG

MŠ Nad Vodovodem
- 4.11.2019 proběhlo předání stavby
- 5.11.2019 kolaudace stavby
Cíl

- Klub Cíl (město pronajímá prostor knihovně)
- Stavba byla dokončena a předána, kolaudace ukončena

Rekonstrukce školní jídelny Hostýnská
- stavba dokončena
Kolaudace vydána vč. Nabytí právní moci
Probíhá již provoz kuchyně a jídelny

Vzlet
- stavba před dokončením
- zažádáno na SÚ o vydání zkušebního provozu
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Nízkopráh
Stavba zahájena

-

Inženýrská činnost (DIO, DIR, komunikace se správci sítí, zábory)
Geodetické práce a projektové práce
Zemní práce - demolice

6. Diskuze, různé
Ing. Mikoláš navrhl termíny jednání VSIVZ na rok 2020, výbor vzal tento návrh na vědomí
Termíny jsou přílohou tohoto zápisu
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

8)Závěr
Jednání bylo ukončeno v 16:00 hodin

předseda Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky ZMČ Praha 10

ověřovatel: paní Denisa Řezníčková
tajemník: Ing. Filip Kouck'
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