KOMISE PRO INVESTICE RADY MČ PRAHA 4

Zápis: 4. zasedání dne 15.října 2019 od 17.00 v zasedací místnosti 9. podlaží ÚMČ P4,
Antala Staška BOb, Praha 4

Přítomni: dle prezenční listiny - komise byla usnášeníschopná

Úvodem byl schválen program tohoto jednání:
(hlasováni pro usnesení - přítomno 7.' 7 - pro,' O - proti,' O - se zdržel.' usnesení bylo přijato)
Program komise:
1. Seznámení s novými členy komise
2. Seznámení se Statutem komise pro investice
3. Současné stavební investice
4. Návrh investic pro rok 2020
5. Různé

Ad l) Seznámení s novými členy komise
Nově jmenovaní členové komise se vzájemně představili.

Ad 2) Seznámení se Statutem komise pro investice
Statut investiční komise byl přednesen a zčásti diskutován. Bylo řečeno, že rozsah činnosti
komise určuje Rada MČ Praha 4, a že komise jedná dle jednacího řádu. Byly vzneseny
výhrady k bodu b), d), e) a D Statutu. Na příští komisi bude Statut dále diskutován a případně
upraven.
Ad 3) Současné stavební investice
Vedoucí OSlO a místostarosta Ing. Kovářík referovali o letošních ukončených a probíhajících
stavebních investicích větších opravách:
-

I.etapa zateplení ZŠ Na Planině,
výměna oken a zateplení objektu Boleslavova,
rekonstrukce kotelny ZŠ Nedvědovo nám.,
rekonstrukce kotelny MŠ Přímětická,
oprava ZTI Jeremenkova - chlapecké soc.zař.
oprava soc.zař.vč. šaten ZŠ Křesomyslova,
rekonstrukce DPS Branická na denní stacionář,
novostavba tělocvičny ZŠ Bítovská,
Přátelská zahrada,
změna dopravního režimu v úl. Bezová,
oprava chodníku Matěchova,
parkování v ul. Pujmanové,
kanál Boleslavova,

-

semafory na dopravním hřišti ZŠ Plamínkové,
altán Jezerka,
retenční nádrž ZŠ Na Planině

a připravovaných investicích:
-

veřejné prostranství Halasova,
mobiliář Branická,
rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Školní,
rekonstrukce školní kuchyně MŠ Jitřní,
nástavba ZŠ U Krčského lesa,
1.část Il.etapy revitalizace koupaliště Lhotka,
veřejný prostor Roztylské nám. (severní ČáSt),
Il.etapa rekonstrukce hřiště ZŠ Ohradní,
centrum Kosmos,
veřejný prostor V Zápolí,
objekt Hudečkova (schváleno obsahové zadání)
rekonstrukce střechy Policie Táborská,
policie Choceradská

Ad 4) Návrh investic pro rok 2020
Místostarosta Ing. Kovářík oznámil, že finančních prostředků pro r. 2020 bude méně než v r. 2019.
Prioritou v oblasti investic budou nedokončené investice, investice s přislíbenou dotací a investice,
které přinesou MČ P4 zisk. Prioritou v oblasti vedlejší činnosti budou havarijní opravy, opravy
V ziskových pronájmech. Bude se jednat např. o tyto akce
- oRatření proti přehřívání školských budov,
- ZS Na Planině - Il.etapa zateplení,
- sociální objekt Hudečkova - zahájení přípravy,
- ZŠ Fijosofská - zahájení přípravy zateplení.
Konkrétní návrh plánu bude diskutován na příští komisi.
Ad 5) Různé
-

Příští zasedání komise se bude konat 12.11. 2019.

Jednání komise bylo ukončeno v 18:20h.
Zapsal: Ing. Ivana Szántó — tajemnice komise

Schválil: Ing. Olgerd Pukl - předseda komise

