Zápis z 20. jednání VSIVZ ZMČ Praha 10,
které se konalo dne 08/02/2021,
formou telekonference
Přítomní členové výboru:
p. Mikoláš
p. Řezníčková
p. Duchek
p. Sedmihradská
p. Kos
p. Pek připojen 16.03 hod
Omluvení členové výboru:

Neomluveni členové výboru:
Hosté z řad RMČ PIO a prac, úřadu:

p. Komrsková

Jednání výboru bylo zahájeno v 16.00 hodin, po celou dobu jednání byl výbor usnášení
schopný.
Program dle zaslané pozvánky:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení jednání VSIVZ
Schválení programu
Informace o průběhu stávajících investic a veřejných zakázek.
Veřejné zakázky, přehled
Hlídač státu - informace o stavu
Diskuze, různé
Závěr

Popis průběhu jednání

1) Zahájení, schválení ověřovatele zápisu
Předseda výboru navrhl ověřovatelem p Kose

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
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2) Schválení předloženého programu a navržené změny projednávání bodů

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

3) Informace o průběhu stávajících investic a veřejných zakázek

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež K Botiči
Přejímací řízení proběhlo dne 21.1.2021, objekt předán OBN a SF Praha 10 - Majetková a.s.
Zbývá dodat (nejpozději do 26.2.):

-stříška nad vstupními dveřmi

- sítě zábradlí
- 3 ks přenosných laviček
- přenosný set (stůl a lavice)

- odpadkový koš

Rekonstrukce Polikliniky Malešice
Dokončeno uložení tepelné izolace vnějšího pláště.
Montáž pouzder pro venkovní žaluzie, včetně trubkování pro kabeláž ovládání.
Montáž pojistné hydroizolace
Zahájeny přípravné práce pro vylití anhydritových podlah,

Pokládka dilatačních pásů a krycí separační fólie, detaily ukončení dilatačních a akustických izolačních
pásů podlah.
Strojní zbroušení výmaleb.

Provádění jádrových omítek ve 2. NP, 1. vrstvy vyrovnávací stěrky

Zazdívání prostupů ve 2. NP.
Lepení parotěsné fólie, její utěsňování.
Dokončování SDK v jednotlivých podlažích.

Zpracování CN zhotovitele na přemístění velké mozaiky z místnosti PC 117 do prostoru hlavního
vstupního koridoru
Pokračuje montáž otopných těles ve všech podlažích
Probíhá montáž rozvodů vody a kanalizace
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Demontáže původních rozvodu VZT, montáž hlavních tras potrubí pro odvětrání chodeb, sociálních

zařízení a technických místností gastro, montáž zámečnických konstrukcí pro osazení VZT jednotek na
střeše objektu.
Probíhá montáž kabeláže elektro osvětlení - sektor B+C, silnoproud v 1. NP, kontrola dokončených

elektromontážních prací, montáž káblových žlabů a rozvodů + MaR sekce B + C 1. až 3. NP

Probíhá rekonstrukce lékárny.

Přístavba pavilonů MŠ U Vršovického nádraží, Sámova 1529/2a
Provedena montáž hromosvodné soustavy.
Proběhne další měření vlhkosti v konstrukci podlahy.
Probíhá kompletace elektro.

Montáž truhlářských výrobků.

4) Veřejné zakázky, přehled,
Bylo konstatováno, že všichni členové výboru obdrželi mailem přehled zakázek

5) Hlídač státu - informace o stavu
P. Mikoláš uvedl informace o hlídači státu, odkázal na existující směrnice o zadávání
veřejných zakázek a aplikaci zákona o registru smluv Q.I 61-01-08, kterou členové výboru
obdrželi v podkladech. Uvedl, že problematiku hlídače státu konzultoval na jaře roku 2020 s
paní Morávkovou. Dále bylo Ing. Kouckým vysvětleno, z jakého důvodu je nyní MČ P10

hodnocena nižším stupněm hodnocení, než v minulých letech. Je to způsobeno rozdílným

přístupem k informacím zadávaným v systému Agendio, ze kterého hlídač státu informace
čerpá. Konkrétně se jedná o způsob uveřejňování dodatků, které jsou systémem
vyhodnocovány jako nové smlouvy. Z tohoto důvodu je pak MČ hodnocena, jako riziková,

protože z pohledu hlídače státu je mnoho smluv s jedním dodavatelem.
Ing. Mikoláš upozornil na povinnosti vedoucích odborů vyplývající ze směrnice a uvedl, že
kromě vlivu rozdílů v metodice úřadu a Hlídače státu existuje cca přes dvě desítky
pravděpodobně neplatných smluv. Situace vznikala již za minulé koalice a ani v posledních
dvou letech nedošlo ke zlepšení. Ing. Sedmihradská sdělila, že touto problematikou se

aktuálně zabývá tajemnice, která v nejbližší době rozešle všem, kteří do systému Agendio
smlouvy ukládají návod, aby k tomuto problému již nedocházelo. Další problémy smluv řeší

právníci. Na dotaz Ing. Peka Ing. Koucký uvedl, že v souladu se směrnicí Q.I 61-01-08 zasílá

OMP tajemnici úřadu pravidelné přehledy, a že za zveřejňování smluv jsou odpovědni
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jednotliví referenti, kteří mají povinnost smlouvy, které mají v gesci zveřejňovat. O postupu
řešení problémů budou členové výboru informováni na dalším zasedání výboru.

6) Diskuze, různé

7) Závěr

Jednání bylo ukončeno v 16:36 hodin

předseda Výboru pro Strategické investice a veřejné zakázky ZMČ Praha 10

ověřovatel: Ing. Miroslav Kos

tajemník: Ing. Filip Koucký
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