MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-092316/2020

Zápis

z 20. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,

které se konalo dne
7. 9. 2020, v budově ÚMČ Praha 10
Přítomní členové výboru: Ing. Milan Maršálek, Ing. Viktor Lojík, Ing. Miroslav Kos, Mgr. Denisa
Řezníčková, Mgr. Matěj Štěpánek, Ing. Roman Bulíček, Jaroslav Štěpánek, MBA
Omluvení členové výboru: —
Neomluvení členové výboru: —
Hosté (viz prezenční listina)

Jednání výboru bylo zahájeno v 17:05 hodin.

Určení ověřovatele: Ing. Roman Bulíček
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 1

Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Informace o stavu procesu zavedení parkovacích zón placeného stání na území MČ
Praha 10

3) Informace o stavu čerpání rozpočtu v oblastech Životní prostředí a Doprava k30. 6.
2020

4) Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Úklid chodníků a svoz

odpadkových košů na území MČ Praha 10"

5) Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejné
zeleně na území MČ Praha 10"
6) Informace o obsahu

metodiky dotačního řízení v oblasti

životního prostředí,

environmentální výchovy a udržitelní spotřeby pro rok 2021

7) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

Popis průběhu jednání

1) Organizační záležitosti

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu správními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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Program byl schválen.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Ing. Maršálek přivítal členy VŽPl a omluvil stálé hosty Ing. Komrskovou, PaedDr. Sekala a Ing.
Čecha.

2) Informace o stavu procesu zavedení parkovacích zón placeného stání na území MČ Praha

10

Ing. Maršálek informoval o spuštění ZPS v oblasti 10.1 dne 24. 8. 2020, opatření obecné
povahy pro zónu 10.3 je již vydáno a stanovení pro oblast 10.2 je v procesu. V současnosti je
vydáno přes 10 000 ks parkovacích karet. Zmínil dotaz veřejnosti o vydávání karet
elektronicky, bez nutnosti osobní docházky. Bc. Pecánek doplnil, že by bylo nutné ztotožnění
s OP, což v současné době není umožněno.
Ing. Kosse dotázal, zda se zóny vyznačují na komunikacích, které jsou v soukromém vlastnictví,

konkrétně v majetku BD. Bylo zodpovězeno, že TSK komunikaci eviduje jako stavbu majetku,
proto se může stát, že vlastník majetku je odlišný než vlastník stavby.
Další dotaz se týkal parkoviště u Bohemians, které je na nezpevněné ploše, a muže dojít
k úniku paliva do spodních vod.

Ing. Lojík se dotázal na úpravy hranic oblastí, zejména v okolí ulice Bělocerkevská. Bylo
zodpovězeno, že původní návrh byl pouze pracovní a zmíněná ulice je navíc na hranici
cenových pásem.
Ing. Maršálek doplnil, že oblasti bylo nutné rozdělit, neboť při jednotném spuštění by nastal
trojnásobný nápor žadatelů než doposud. Bc. Pecánek na závěr zmínil, že proces vydávání
parkovacích oprávnění byl usnadněn získáním zkušených kolegů z jiných MČ. Z důvodu

zavedení ZPS se počítá s variantou parkovaní ve vnitroblocích či v zeleni čili v nepovolených
oblastech.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

3) Informace o stavu čerpání rozpočtu v oblastech Životní prostředí a Doprava k 30. 6. 2020

Bc. Pecánek informoval, že COVID-19 se v oblasti Životního prostředí neprojevil, neboť údržba
zeleně probíhala po celou dobu. Údržba DH probíhala v upravené formě. Značná částka byla
vynaložena na sekání trávních porostů. V oblasti investic se většina akcí přesunula do
podzimního období. V současné době se soutěží dodavatel pro rekonstrukci v rámci
Revitalizace parku Solidarita. V případě Revitalizace předprostoru parku Grébovka se finance
pro letošní rok odepsaly. I zde probíhá soutěžení dodavatele a je požádáno o finanční dotaci
z MHMP. Stav čerpání ke konci srpna se pohybuje kolem necelých 50 %, navyšuje se až ke
konci kalendářního roku.

Zápis zjednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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V sekci Doprava došlo k úsporám v rámci COVID-19, v oblasti investic se jednalo o analýzy na
vybudování parkovacích kapacit. Studie na vybudování zastávky v Malešicích je v procesu.

Proběhla diskuse o problematice vybudování tratí v rámci Depo Hostivař.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/20/la a č. VŽPI/20/lb.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

4) Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Úklid chodníků a svoz
odpadkových košů na území MČ Praha 10"
Ing. Maršálek zmínil, že poslední informace k tomuto bodu se týkala instituce ÚOHS, u všech
zakázek došlo k vyloučení 1. a 2. účastníka. Bc. Pecánek informoval, že byl ze strany
neúspěšného uchazeče podán rozklad k předsedovi ÚOHS. 25. 8. 2020 došlo k rozhodnutí, že
postup MČ Praha 10 je správný. Na základě usnesení RMČ jsou tedy stávající smlouvy pro

oblast A a B vypovězeny, pro oblast C se čeká na vyjádření ÚOHS. Smlouvy jsou účinné od 1.
11. 2020.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

5) Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Správa a údržba veřejné zeleně na
území MČ Praha 10"

Situace je obdobná jako v předchozím bodě. Stávající smlouvu pro oblast C prozatím nelze
vypovědět.
Ing. Bulíček se dotázal na vítězné firmy u předchozích 2 bodů, u bodu č. 4 se jednalo o firmy
ZENOVÁ services s.r.o. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a k, u bodu č. 5 Ironex MB s.r.o.
a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Tento bod byl projednán bez usnesení.

6) Informace o obsahu metodiky dotačního řízení v oblasti
environmentální výchovy a udržitelné spotřeby pro rok 2021

životního

prostředí,

Ing. Maršálek informoval, že z důvodu zrušení Komise dotační politiky přešlo doporučení ZMČ
ke schválení dotační podpory na jednotlivé Výbory. Pracovní skupiny zůstávají zachovány.
Maximální částka 40 000 Kč, zmíněná v kapitole 4.2, platí pouze pro podkapitolu 4.2.4.
Proběhla diskuse. Ing. Maršálek na závěr zopakoval celý schvalovací proces.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/20/2.

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

7) Různě + iniciativní návrhy členů VŽPI

Ing. Lojík
•

Drážní promenáda - krajinářská studie návazností na cyklostezku - možná prezentace
na podzim

Ing. Pecánek

•
•

dotace MHMP- adaptační opatření - čeká se na vyjádření
dotace MŽP - stromy

Ing. Bulíček
•

obnova stromořadí Vršovická (TSK) - není znám aktuální stav

Ing. Maršálek
•
•

významné stromy - zasílat Bc. Pecánkovi
19. 9. 2020 - Ukliďme Česko - termín je pouze doporučený, akce probíhají po celý
podzim

Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/20/la, č. VŽPI/20/lb, č. VŽPI/20/2.

Jednání bylo ukončeno v 18:16 hodin.
Přílohy:

č. 1 Prezenční listina

Roman Bulíček
no a podpis ověřovatele

Ing. Milan Maršálek
jméno a podpis předsedy

Zápis zjednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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Bc. Martin Pecánek
jméno a podpis TAJ výboru

15. 9. 2020
datum vyhotovení zápisu
záznam: Diana Jarošová

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-092316/2020

USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/20/la

ze dne 7. 9. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

informaci o stavu čerpání rozpočtu v oblasti 0021 - Životní prostředí k 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato počtem „ 7 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0 „ hlasů členů výboru.

'"Ve Ä

Á,

Ing. Milan Maršálek
předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ P 10

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/20/lb
ze dne 7. 9. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

informaci o stavu čerpání rozpočtu v oblasti 0031 - Doprava k 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato počtem „ 7 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0 „ hlasů členů výboru.

Ing. Milan Maršálek
předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ P 10

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu správními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/20/2

ze dne 7. 9. 2020

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

1) BERE NA VĚDOMÍ

informaci o obsahu metodiky dotačního řízení v oblasti životního prostředí, environmentální
výchovy a udržitelné spotřeby pro rok 2021 s úpravou metodiky v bodě 4.2, kde maximální

částka 40 000 Kč platí pouze pro podkapitolu 4.2.4.

2) DOPORUČUJE
prodloužit termín pro podávání žádostí do 15. 11. 2020.

Usnesení bylo přijato počtem „ 7 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 0 „ hlasů členů výboru.

Ing. Milan Maršálek
předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ P 10

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujícími ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.

