KOMISE PRO INVESTICE RADY MČ PRAHA 4
Zápis: 3. zasedání dne 19. března 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 zápis z 2. zasedání komise a schválen program 3. zasedání.
(hlasování pro usnesení - přítomno 5.' 5 - pro,' O - proti: O - se zdržel.' usnesení bylo přijato)
Program komise:
l. Regenerace veřejného prostranství Nedvědovo náměstí
2. Regenerace veřejného prostranství mezi ulicemi Halasova a Krčská
3. Studie ,,Školské zařízeni v přidruženém provozu MŠ Jitřní"
4. Sníženi energetické náročnosti objektu ZŠ Na Planině - I.etapa
5. Oprava fasády a výměna oken a dveří v bytovém objektu Boleslavova
6. Relaxační centrum Kosmos
7. Různé

Ad l) Regenerace veřejného prostranství Nedvědovo náměstí
Předsedkyně komise a radní Šándor jednali se zpracovatelem architektonické studie a sdělili
mu návrhy a doporučení komise na modifikaci studie. Architektonická kancelář se pokusí tyto
návrhy do studie zapracovat. Poté bude komise v jednání pokračovat.
Ad 2) Regenerace veřejného prostranství mezi ulicemi Halasova a Krčská
Komise doporučuje řešit regeneraci prostoru dle předložené varianty II a doporučuje záměr
koordinovat s projektem "Bytový dům U Strže" zpracovávaného PS ARCHITEKTI.
(hlasování pro usnesení - přítomno S: 5 — pro,' O - proti,' O - se zdržel.' usnesení bylo přijato)
Ad 3) Studie ,,Školské zařízení v přidruženém provozu MŠ Jitřní"
Komise doporučuje:
a) přehodnotit prostorovou, konstrukční a materiálovou skladbu navrženého objektu
s vložením centrálního prvku, objekt řešit z klasických zděných materiálů,
b) přeřešit situováni tříd,
c) zvýšit kapacitu tříd na 28 dětí,
d) navrhnout důstojné umístění pracovny ředitelky MŠ,
e) zakrýt boční schodiště,
f) dopravní obslužnost MŠ řešit bez nutnosti couvání,
g) rozšířit zahradu a zeleň, navrhnout více vzrostlých stromů,
h) umístit retenční nádrž
(hlasováni' pro usnesení - přítomno 5.' 5 - pro; O - proti,' O - se zdržel.' usnesení bylo přijato)

Ad 4) Snížení energetické nároČnosti objektu ZŠ Na Planině - I.etapa
Komise bere na vědomí zahájení realizace této investiční akce. Komise doporučuje vyčíslit tepelnou
úsporu vzniklou zateplením ZŠ do podpisu smlouvy o dílo s vybraným účastníkem výběrového řízení.
(hlasovánípro usnesení-přítomno 5.' 4 — pro,' l - proti: O - se zdržel: usnesení bylo přijato)
Ad 5) Oprava fasády a výměna oken a dveří v bytovém objektu Boleslavova
Komise bere na vědomí realizaci této akce.
(hlasování pro usneseni - přítomno S: 5 - pro; O - proti,' O - se zdržel.' usnesení bylo přijato)
Ad 6) Relaxační centrum Kosmos
Komise doporučuje dále pokračovat v přípravě rekonstrukce objektu s využitím na zdravotnické
zařízení s tím, že doporučuje pronájem jednomu uživateli.
(hlasování pro usnesení - přítomno 5: 5 - pro,' O - proti; O - se zdržel.' usnesení bylo přijato)
Ad 7) Různé
-

U akce ,,Novostavba tělocvičny ZŠ Bítovská" v současné době probíhá vyhodnocování
nabídek výběrového řízení na realizaci stavby. Arch. Panna, autor původního návrhu
tělocvičny, zpracovával projekt pro jiného objednatele (TSK) a původně podaná žádost o
územní rozhodnutí byla ze strany TSK stažena. MČP4 proto nebyla tímto projektem a
uvedenými úkony vázána.

-

Rekonstrukce kotelen ZŠ a MŠ ve schváleném návrhu kapitálových výdajů pro rok 2019
se bude týkat zš Nedvědovo náměstí, MŠ K Podjezdu a MŠ Přímětická.

-

Příští zasedání komise se bude konat 14. 5. 2019.

Jednání komise bylo ukončeno v 19:00h.
Zapsal: Ing. Ivana Szántó - tajemnice komise
Schválila: Akad. arch.

Dne: 2.dubna 2019

- předsedkyně komise

