KOMISE PRO INVESTICE RADY NIČ PRAHA 4

Zápis: 7. zasedání dne 16.Června 2020 od 17.00 v zasedací místnosti 10. podlaží ÚMČ P4,
Antala Staška BOb, Praha 4

Přítomni: dle prezenční listiny - komise byla usnášeníschopná
Úvodem byl schválen program tohoto jednání:

Program komise:
1. Informace o schválených a připravovaných akcích v kontextu vzniklé krizové situace
v souvislosti s výskytem SARS CoV - 2 a s ohledem na jejich financování
2. Informace o probíhajících akcích
3. Různé

,

Ad l) Informace o schválených a připravovaných akcích v kontextu vzniklé krizové
situace v souvislosti s výskytem SARS CoV - 2 a s ohledem na jejich financování
Místostarosta Ing. Kovářík informoval přítomné o realizaci některých investic s ohledem na
poskytnutí dotace z MHMP a o výhledu realizace některých oprav s ohledem na krizovou
situaci způsobenou výskytem SARS CoV - 2.
MČP4 získala finance na vnější opatření proti přehřívání učeben v ZŠ a MŠ ve výši 14 mil.
Kč a Bojanovickou služebnu PČR ve výši 2 mil. KČ. Místostarosta Ing. Kovářík dále sdělil, že
se počítá s realizací rekonstrukce kuchyně MŠ Jitřní (za provozu), s rekonstrukcí kuchyně ZŠ
Školní (realizace v r.2021), s Il.etapou zateplení ZŠ Na Planině, rekonstrukcí kotelen v ZŠ a
MŠ, rekonstrukcí hřiště v ZŠ Ohradní, s další etapou revitalizace koupaliště Lhotka,
s projektovou přípravou sociálního objektu Hudečkova, s výběrem uživatelů prostor po
bývalém kině Kosmos, s opravami chodníků. O realizaci některých oprav bude rozhodnuto
v červenci 2020 (sanace ZŠ Nedvědovo, oprava šaten ZŠ Na Planině).
Ad 2) Informace o probíhajících akcích

Vedoucí OSlO Ing. Jahoda informoval přítomné o dokončených, právě probíhqjících nebo
připravovaných stavebních investicích a opravách:
Dokončeno:

Branická 65 a 55 - denní stacionář
Altán Jezerka
Koupaliště Lhotka JI.etapa, l.část
Havárie TUV v ZŠ Na Planině
BD Svatoslavova - statické zajištění 4.NP

Realizace:

Jeremenkova - přátelská zahrada
ZŠ Bítovská - výstavba tělocvičny
Knihovna Nuselská - fasáda

BD Krčská - oprava teras
V Mokřinách - kanalizace

Příprava s realizací o prázdninách:

Příprava pokročilejší:

BD Štúrova - zateplení fasády
ZŠ Jeremenkova - WC dívky
ZŠ Ohradní - oprava soc.zařízení
MŠ 4 pastelky obj.Kotorská - oprava soc.zař.
Kotelny ZŠ Školní, MŠ Družstevní ochoz,
k Podjezdu
ZŠ Mendíků - výměna oken v tělocvičně
MŠ Mendíků - 1I.etapa sanace zdiva
ZŠ Na Planině - rekonstrukce topného kanálu
Divadlo Dobeška - oprava střechy
Divadlo Na Fidlovačce - výměna oken

ZŠ Na Planině -Il.etapa zateplení
Půdní vestavba Táborská
MŠ Jitřní - rekonstrukce kuchyně
ZŠ Jitřní -hřiště pro beachvolejbal
"3 byty Podolská
ZŠ Ohradní -Il.etapa rekonstrukce školního hřiště
BD Marie Cibulkové - výměna rozvodů ZTI
BD Nuselská - výměna rozvodů plynu
Divadlo Fidlovačka - nouzové osvětlení
Otakarova - elektřina
BD Na Bitevní Pláni - oprava střechy
ZŠ Horáčkova - rekonstrukce hřiště pro družinu

Ad 3) Různé

Jednání komise bylo ukončeno v 18:10h.
Zapsal: Ing. Ivana Szántó — tajemnice komise
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