Zápis z 9. jednání VSIVZ ZMČ Praha 10,
které se konalo dne 9/9/2019,
v radničním salonku, budova B, 5. patro
Vršovická 1429/68
Přítomní členové výboru: dle prezenční listiny
Omluvení členové výboru: - Lucie Sedmihradská
Neomluveni členové výboru: Hosté z řad RMČ P10 a prac, úřadu: p. Pecánek, paní Komrsková
Hosté z řad občanů: Jednání výboru bylo zahájeno v 15.15 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. Projednání materiálů k opravám a rekonstrukcím dětských hřišť
5. Veřejné zakázky
6. Diskuze, různé
7. 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) Projednání materiálů k opravám a rekonstrukcím dětských hřišť
Na návrh pana Mikoláše byl předřazen bod projednání materiálů k opravám a rekonstrukcím
dětských hřišť, před bod informace o průběhu stávajících investic.
V úvodu tohoto bodu p. Komrsková uvedla důvody pro vyhlášení zakázky na opravu
uvedených hřišť, oplocení a herních prvků s tím, že tomuto záměru předcházela rozsáhlá
příprava ze strany OŽD i vedení radnice (prohlídka všech dotčených ploch)
Příchod paní Kleslové 15:25 hod
P. Pek vznesl dotaz, na základě čeho je v VSIVZ projednáván tento bod, když to není
investiční akce.
p. Mikoláš na tento dotaz reagoval tím, že na základě vymezení působnosti výboru je
v kompetenci předsedy VSIVZ na jednání výboru zařadit i body, které nejsou investiční akce.
Paní Komrsková k tomuto dále uvedla, že tento bod byl zařazen na základě její žádosti.
p. Pek upozornil na rozdíly v jednotlivých provedeních výšek oplocení na různých hřištích
různě, dále na dle jeho názoru nevhodně navržené profily plotních dílců a nedostatečně
specifikované požadavky na trvanlivost kotevních prvků jednotlivých herních prvků. Dále byl
dotaz, zda krycí plachty budou odstraňována a zpětně instalovány údržbou hřišť.
P. Pecánek reagoval s tím, že životnost kotevních prvků a dalších komponent bude v soutěži
specifikována délkou požadované záruční doby.
Odkrývání a zakrývání krycích plachet bude provádět uživatel hřiště
Usnesení:
VSIVZ schvaluje předložený návrh záměru vyhlášení veřejné zakázky na dodávku a instalaci
mobiliáře opravy a oplocení dětských hřišť

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 2

4)

Informace o průběhu stávajících investic
a)

Poliklinika Malešice
- azbest je odstraněný - závěrečná zpráva předána
- probíhá rekonstrukce ZTI, vnitřních rozvodů a elektroinstalací
- probíhá pokládka střešní krytiny
probíhá pokládka obkladů a dlažeb
- Zahájena montáž obvodového pláště

b) 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
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c)

MŠ Nad Vodovodem

- probíhá dokončování obkladů a dlažeb
- dokončeny vnitřní omítky
- dokončena fasáda
-stavba probíhá dle HMG , plánované dokončení 11/2019
d) Cíl
- Klub Cíl (město pronajímá prostor knihovně)
- Stavba byla dokončena a předána, kolaudace ukončena
e) Rekonstrukce školní jídelny Hostýnská
- dokončena část pro výdej obědů a jídelna
Dokončení kuchyně dle HMG do 26.9.2019

f)

Vzlet
- provedena betonáž podlahy v hlavním sále - čeká se na požadovanou vlhkost pro
pokládku parket
- dokončení dle HMG do konce 10/2019

g) Rekonstrukce kuchyně MŠ Kodaňská

- rekonstrukce proběhla v termínu školních prázdnin
- Kolaudace vydána, jídlo se vydává
Byl vznesen návrh na uspořádání příštího jednání VSIVZ v budově kina VZLET 7.10.2019
v 15:00 hod.

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

p. Pek požaduje informaci, na základě čeho byla provedena změna na akci KC 30/30 na byty,
a v jakém finančním objemu tyto změny jsou. P. Kleslová chce ještě doplnit, kolik stála
úprava projektové dokumentace týkající se změn 2. a 3.NP na byty

5. Veřejné zakázky
Předseda VSIVZ přednesl přítomným, že od příštího zasedání bude předkládaný přehled
zakázek

6. Diskuze, různé
p. Kos - v jaké fázi je zakázka na „Nízkopráh"
p. Koucký uvedl, že je ukončena soutěž a že se v současnosti čeká na doložení bankovní
záruky od budoucího zhotovitele, před podpisem smlouvy
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8)Závěr
Jednání bylo ukončeno v 16:20 hodin

Ing. Ivan Mikoláš

předseda Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky ZMČ Praha 10

ověřovatel: paní Denisa Řezníčková
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Městská
část
Praha 10

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ)
dne 9. září 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
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