Zápis z 14. jednání VSIVZ ZMČ Praha 10,
které se konalo dne 10/02/2020,

v radničním salonku, budova B, 5. patro
Vršovická 1429/68
Přítomní členové výboru: dle prezenční listiny
Omluvení členové výboru: JUDr. Radmila Kleslová
Neomluveni členové výboru:
Hosté z řad RMČ P10 a prac, úřadu: Maršálek Milan, Pecánek Martin, Morávková Petra,
Kroužilová Lenka, Hájková Iva
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. Zaháj ení j ednání V SIVZ
2.

Schválení programu

3.
4.

Informace o průběhu stávajících investic
Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Úklid chodníků a svoz
odpadkových košů na území MČ Praha 10“

5.

Prezentace návrhové části „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10“

6.
7.

Diskuze, různé
Závěr

Popis průběhu jednání

1) Zahájení, schválení ověřovatele zápisu

Předseda výboru navrhl ověřovatelem Ing. Miroslava Kose

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

2) Schválení předloženého programu a navržené změny projednávání bodů

Došlo k úpravě programu a přesunutí bodu 3 na pořadí bodu 5 (za chodníky a strategický
plán).
Bylo hlasováno o pozměněném programu
Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1
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3. Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Úklid chodníků a svoz
Bc. Pecánek podal obšírnou zprávu o průběhu VZ úklid chodníků a svoz odpadkových košů na
území MČ P10
p. Maršálek doplnil informaci k zeleni, kde ještě neuplynula zadávací lhůta.
P. Řezníčková vznesla dotaz na délku výpovědní doby, dotaz na % rozdíly cenových nabídek
mezi 1. a 3. nejlevnější nabídkou.
P. Pecánek - odpověděl - nezná z hlavy přesnou dobu, ale upřesní ji. Oblast A - rozdíl je 10
mil. Kč. Oblast B - nejlevnější 19 mil, nejdražší cca 22, mil Kč, oblast C nejlevnější 19 mil a
nejdražší 26, 5 mil Kč
p. Maršálek doplnil, že komise doptávala cenové nabídky všech účastníků, podkladem byl
znalecký posudek, jenž určil položky k doptání.
p. Maršálek doplnil že je podání k UOHS

p. Kos dotaz, jak dlouho ještě může trvat zadávací řízení
p. Pecánek - Účastníci podali námitky proti vyloučení na MČ P10 a zadavatel nerozhodl zatím
o jejich vypořádání
Výbor bere na vědomí informaci o VZ

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

4. Prezentace návrhové části „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10"
P. Hájková a p. Kroužilová představily Strategický plán na připravené prezentaci
p. Kos vznesl dotaz, jak je v plánu pamatováno na parkování v letech 2020 - 2030?
p. Hájková odkázala na bod 4.2. Strategického plánu:
4.2.1.
Utvářet kvalitní systém parkování
sloužící obyvatelům Prahy 10
4.2.2.
Prosazovat úpravy dopravně
nebezpečných a rizikových míst
4.2.3.
Podporovat alternativní druhy
dopravy

Následně bylo hlasováno o usnesení:
VSIVZ doporučuje ZMČ P10 schválit „STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MČ
PRAHA 10 PRO OBDOBÍ 2020 - 2030"
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1
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5)

Informace o průběhu stávajících investic

Komunitní centrum U Vršovického nádraží 30/30
Proběhly:
veškeré bourací práce

rekonstrukce střechy vč. věžičky
sanace sklepních prostor
základy pro výtah
výměna oken
uliční fasáda
požární schody

Probíhají:
sádrokartonáže
rozvody elektro, voda, kanalizace, vzduchotechnika
vnitřní omítky
stavba výtahové šachty
Nízkoprahové zařízení K Botiči
-jsou hotové základy vč. hydroizolace
-probíhá stavba obvodových zdí cca 1 m výšky

Přístavba pavilonů MŠ U Vršovického nádraží, Sámova 1529/2A
V současné době je v přípravě zadání soutěže a komunikace svedením školky ohledně přípravy
stěhování.

Rekonstrukce Polikliniky Malešice, Plaňanská 1/573
Zhotovitel postupuje dle nově schváleného HMG, Dodatek č. 3 SOD, příprava kolaudace západní
poloviny objektu, (etapa č. 1) /etapa č. 1, dokončení 25. 6. 2020,
-stěhování lékařů 26. 6. - 24. 8. 2020
-etapa č. 2, zahájení 25. 8. 2020, předpokládané dokončení 21. 10. 2021
Postup prací podrobně popsán v jednotlivých zápisech z KD, poslední zápis č. 57, ze dne 29. 1. 2020
v příloze.

4. Diskuze, různé
Proběhla diskuse nad problémy s délkou stavebního řízení, konkrétně na akci opěrné stěna
na KC 30/30. Dále se diskutovaly problémy s podáním žádosti o dotaci na MV na elektronické

zabezpečení budov a jejich připojení na pult centrální ochrany MPP
5) Závěr

Jednání bylo ukončeno v 16:32 hodin
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Městská
část
Praha 10

PREZENČNÍ LISTINA

z 14. jednání Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ)
dna 10. února 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
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