Zápis z 5. jednánívSlvz ZNIČ Praha 10,
které se konalo dne 15/4/2019,
v místnosti SÚR, ÚMČ Praha 10
PřítomnÍ členové výboru: dle prezenční listiny
Omluvení Členové výboru:- pan předseda omlouvil pana Duchka, 20 minut zpoždění
Neomluveni členové výboru: Hosté z řad RMČ PlO a prac. úřadu: p. Pecánek, p. Kašpar
Hosté z řad občanů: jednání výboru bylo zahájeno v 15.00 hodin, po celou dobu jednání byl výbor usnášeni
schopný.
Program dle zaslané pozvánky:

l. Zahájení jednání VSIVZ
2. Schváleni programu
3. Informace - veřejná zakázka ,,Projektová dokumentace na rekonstrukci radnice ÚMČ
4.
5.
6.
7.
8.

Praha 10"
Informace o průběhu stávajících investic
Pecánek Martin Bc - Informace o připravovaném výbčrovCm řízení na správu zeleně
David Kašpar MgA. - lnfonnace o přípravě rekonstrukce divadla na Solidaritč
Diskuze, různé
Závčr

Popis průběhu jednání

l) zahájení, schválení zapisovatele
Předseda výboru navrhl zapisovatelem p. Denisu Stonáčkovou.

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

2) Schváleni předloženého programu
Bylo hlasováno o předloženém návrhu programu.
Hlasováni: pro: 5, proti: O, zdržel se: 2
Byl vznesen požadavek p. Kleslové, aby k projednávaným bodům byly písemné informace pro
příštI jednání zasílány v předstihu.
Ing. Pek požaduje rozeslání aktuálního jednacího řádu výboru jednotlivým členům.
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3) Informace - veřejná zakázka ,,projektová dokumentace na rekonstrukci radnice ÚMČ
Praha 10"
Vzhledem ke skutečnosti, že p. Pek odmítl podepsat prohlášeni o mlčenlivosti, bylo možné
informovat členy výboru pouze o skutečnostech, které jsou v souladu se ZZVZ.

4) Informace o průběhu stávaiÍcÍch investic
a) Poliklinika Malešice
- azbest se již vybourává
- střecha je v horším stavu (izolace, vrstva vlhkého pIsku), než se přepokládaio, hledá
se řešeni; město s navýšeníceny o dalších 1,2 mil, KČ zatím nesouhlasilo, proběhlo
,,vzorkování" maleb a obkladů za přítomnosti EUC.
V současnosti probÍhají jednánívedeM radnice o požadavcích nájemce o změnách
využití.
b) Vršovická 30/30
- v současné době proběhlo veškeré bourání a sanace konstrukce, stavba je v
,,utlumeném" režimu a čeká se na další postup, ideálně v rámci uzavřené smlouvy
- předpokládaný konec stavby 1/2020
-

výběr projektanta na změnu PO, bude předložen ria jednání rady 16.4,2019, tento
projekt bude řešit změnu účelu využití stavby v 3. a 4. NP na byty (cca 14 bytů )

c)

MŠ Nad Vodovodem
- hotová hrubá stavba, osazuje se přízemI, montáž střešní krytiny, vnitřních rozvodů,
přípojek a inženýrských síti
- vzorkování se účastnila ředitelka Školky MŠ Hřibská (snaha MČ aby se účastnil
budoucí uživatel stavby, je-li to možné)

d) CIl
- Klub CIl (město pronajímá prostor knihovně)
- stavba je u konce, kolaudace ukončena
- probíhá proces dokončení dotačního titulu - dokladování stavebního ukončeni akce
(kolaudace atd...)
e) Rekonstrukce školní jídelny Hostýnská
- škola ukončjvyučovánÍo týden dřive, vlastnIreko začne koncem června
f)

Vzlet
- Probíhá rozhodovánío změně podlahové krytiny v hlavním sále za parkety

Byl vznesen požadavek p. Kleslové, aby k projednávaným Informacím o průběhu stávajících
investic byly písemné informace pro přIštI jednánizasňány v předstihu. Bylo dohodnuto, že
pravidelné informace k průběhu stávajÍcÍch investic obdrží členové v tabulce cca týden před
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konáním výboru a na vlastním zasedání budou aktualizovány.

5} Pecánek Martin Be - Informace o připravovaném výběrovém řízeni na správu zeleně
Pan Pecánek Martin Be. informoval podrobně o průběhu zadávacího řIzeni na správu zeleně,
úklid chodníků.
P. Kleslová upozornila, že by současná firma měla uklízet psiexkrementyi mimo chodníky,
tak, jak to majíve smlouvě s MČ PlO.

6) David Kašpar MgA. - Informace o přípravě rekonstrukce divadla na Solidaritě
Pan David Kašpar MgA informoval Členy výboru o návratu k variantě řešeni divadla na
Solidaritě, která zachovává původní stav divadla. To znamená, že bude zachována
restaurace, která je pro místní soudržnost a komunitu v tomto prostoru zásadním prvkem.
Dále informoval o vypuštění prostoru pod hledištěm pro úložné prostory z ekonomického
hlediska.
;ng. Pek měl dotaz, kam budou v tom případě umisťovány rekvizity a dalšipotřebné
vybavení, jako jsou židle atd...
MgA. Kašpar zdůvodnil, že dnešnitypy divadel srovnatelného typu již mají odliŠné provozy,
bez nároků na skladováni kulis.

7) Diskuse, různé
Neproběhly žádné dotazy, či další diskuse.
8) Závěr
jednání bylo ukončeno v 16:20 hodin

Ing. Ivan Mikoláš
předseda výboru prĹtrategické investice a veřejné zakázky ZMČ Praha 10

ověřovate :

tajemník: Ing. Filip Kouck'
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E?"'
Praha 10

PREZENČNÍ LISTINA

ze zasedání výboru pro strategické investice a veřejné zakázky
dne 15. dubna 2019

Ing. Ivan Mikoláš - předseda
Karel Duchek
,UD,. Radmila Kles'ová
Ing. Miroslav Kos

Ing. Tomáš Pek
Doc. Ing. Lucie Sedmihradská,
Mgr. Denisa Stonáčková

Ing. Filip Koucký -tajemník

Hosté:
přijmenI, jméno
U

V"

Podcňs

