Městská část Praha 20
úřad městské části Praha 20
Odbor hospodářské správy a investic
Jívanská 647, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 600

Vaše značka:

Naše značka;
MCP20 003300/2020/OHSI/Str

Vyřizuje:
Mgr. Jitka Stranáková

V Praze dne
17.02.2020

Věc: Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 6. 2. 2020 nám byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace o plánovaných investičních akcích MČ
Praha 20.
Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2020 zatím nebyl schválen Zastupitelstvem MČ Praha 20, byl pouze odsouhlasen
Radou MČ Praha 20. Zatím tedy nebylo rozhodnuto, které z připravovaných akcí budou realizovány v roce 2020.
Stavební akce, u nichž už byl vybrán dodavatel nebo uzavřena smlouva:

Název

Modernizace venkovního
sportoviště v areálu
základních škol Praha 20

Park s přírodním dětským
hřištěm - Jizbická

Venkovní sportovní hřiště ul.
V Lukách

Náklady na
realizaci v mil.
Kč včetně DPH

Stručné informace k projektu

Je uzavřena smlouva o dílo se společností TUBEKO SPORT
spol. s r.o. (realizace od 13. 4. 2020 do 21. 6. 2020).
Předmětem akce je rekonstrukce venkovního sportoviště
(atletického oválu s fotbalovým hřištěm) v areálu základních
škol Chodovická a Ratibořická.
Probíhá realizace, bude dokončeno v dubnu 2020.
Zhotovitelem je IPPOS BOHEMIA s.r.o.
Předmětem je vybudování nového parku - vytvoření pěších
komunikací, opěrné zdi, oplocení, vodovodní přípojky a
napojení pitek, veřejného osvětlení a krajinářské úpravy.
Probíhá realizace, bude dokončeno v dubnu 2020.
Zhotovitelem je HES stavební s.r.o. Předmětem je vytvoření
venkovního oploceného sportovního hřiště o rozměrech cca
24x16 m.
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Seznam připravovaných stavebních akcí MČ Praha 20, u nichž zatím nebylo rozhodnuto, zda budou
realizovány v roce 2020:

Název

Stručné informace k projektu

Předmětem investiční akce je vybudování speciálních učeben,
Půdní vestavba ZŠ Spojenců obinetů učitelů a sociálního zázemí v dosud nevyužívaném
cůdním prostoru budovy ZŠ Spojenců 1408.
1408
Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. arch. Jan Dvořák.
Předpoklad zahájení zadávacího řízení v dubnu 2020 a zahájení
stavebních prací na konci června 2020.
Novostavba tělocvičny.
Zpracovatelem projektové dokumentace je Sportovní projekty
s.r.o.
Tělocvična Jívanská
Probíhá společné územní a stavební řízení.
Předpoklad zahájení zadávacího řízení v červnu 2020 a realizace
stavby 09/2020-12/2021
Změna užívání bytových
Změna užívání stávajícího školního bytu na učebnu. Projekt
prostor - učebna ve FZŠ
zpracoval Ing. Aleš Lada.
Chodovická 2250
Probíhá stavební řízení. Předpoklad realizace v 6-8/2020.
Stavební úpravy části 2.NP objektu č.p. 2807, Lipí 4a, Praha 20 Stavební úpravy budovy
Horní Počernice spojené se změnou užívání na bytovou
Odboru místního
jednotku.
hospodářství
Je zpracována projektová dokumentace (RIPS projekt s.r.o.)
a probíhá stavební řízení.
Předmětem projektu je vytvoření nových prostor pro Dům dětí
a mládeže rekonstrukcí hospodářského pavilonu mateřské školy
Rozšíření kapacity DDM
Ratibořická 2299 v Horních Počernicích.
v MŠ Ratibořická 2299
Je vypracována projektová realizační projektová dokumentace
(RIPS projekt s.r.o.)
Předmětem je výstavba drobné architektury, hřišť, dodání
Park s přírodním dětským
herních a posilovačích prvků a mobiliáře.
hřištěm - Jizbická, 2. etapa
Bude realizováno pouze v případě zajištění finančních
prostředků.
Zateplení původní části budovy ÚMČ Praha 20, Jívanská 647,
včetně výměny oken a zateplení střechy objektu.
Zateplení úřadu
Je vypracována projektová dokumentace (projektová kancelář
Jívanská 647
B K N, spol. s r.o.). Bude realizováno pouze v případě získání
dotace.
Výměna rozvodů vody a odpadního potrubí v panelovém
bytovém domě Mezilesí 2060 (ve 24 bytech dvanáctipatrového
Bytový dům Mezilesí
domu). Je zpracována realizační projektová dokumentace (RIPS
projekt s.r.o.). Předpoklad zahájení výběrového řízení v březnu
2020.
Stavba nového dvoupodlažního bytového domu se sedmi
nájemními byty v kategorii 1+kk, s podlahovou plochou
24 - 35 mT
Mezigenerační bytový dům
Je vypracována dokumentace pro společné územní řízení a
Náchodská 865
stavební povolení, v roce 2020 předpokládáme získání
stavebního povolení a vypracování realizační projektové
dokumentace (projektová kancelář B K N, spol. s r.o.). Bude
realizováno pouze v případě zajištění finančních prostředků.

Předpokládané
náklady v mil. Kč
včetně DPH
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Bude vycházet
z realizační
projektové
dokumentace

Termín zahájení výběrových (zadávacích) řízení na jednotlivé akce nebyl stanoven. Budou zahajována po schválení
rozpočtu městské části Zastupitelstvem a následném schválení zahájení zadávacího (výběrového) řízení pro každou
konkrétní akci Radou. Realizace mnoha z uvedených akcí je závislá nejen na rozhodnutí orgánů městské části, ale též
na zajištění finančních prostředků (např. získání dotace).

Připravované stavební akce, jejichž realizace se předpokládá v roce 2021 nebo později:

Název

Bytový dům Beranka

Denní stacionář pro seniory
a rozšíření domu
s pečovatelskou službou
Třebešovská 17

Odhadované
náklady na
realizaci
v mil. Kč
včetně DPH

Stručné informace k projektu

Stavba nového bytového domu se 14 nájemními byty s užitnou
plochou od 33 m^/byt až po SBm^/byt na pozemku KN pare. č. 36 v
k.ú. Horní Počernice.
Je vypracována dokumentace pro společné územní řízení a stavební
povolení (projektová kancelář B K N, spol. s r.o.). Územní řízení zatím
nebylo zahájeno.
Předmětem je výstavba denního stacionáře pro seniory na pozemcích
KN pare. č. 5/1 a 5/2 v Horních Počernicích, které se nachází v
bezprostřední blízkosti domu s pečovatelskou službou
Třebešovská 17. Zatím je vypracována pouze studie, nebyl ještě
vybrán zhotovitel projektové dokumentace a nebylo dořešeno
vlastnictví pozemku 5/2. Termín realizace stavby vzhledem ke stavu
rozpracovanosti ještě nebyl stanoven.

Ing. Zdeněk Vavruška

vedoucí odboru
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