MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-105442/2019

Zápis

z 9. jednání Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
které se konalo dne 23. 9. 2019, v budově ÚMČ Praha 10
Přítomní členové výboru: Ing. Milan Maršálek, Ing. Viktor Lojík, Ing. Roman Bulíček, Ing.
Miroslav Kos, Mgr. Denisa Řezníčková, Mgr. Matěj Štěpánek
Omluvení členové výboru: Jaroslav Štěpánek, MBA
Neomluvení členové výboru: —
Hosté (viz prezenční listina)

Jednání výboru bylo zahájeno ve 14:05 hodin.
Určení ověřovatele: Ing. Viktor Lojík

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Program: navržené body jednání
1) Organizační záležitosti
2) Návrh rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2020, kapitola 0021 - Životní prostředí
3) Návrh rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2020, kapitola 0031 - Doprava

4) Různé + iniciativní návrhy členů VŽPI

Popis průběhu jednání

1) Organizační záležitosti
Předseda Výboru přivítal členy, paní 1. místostarostku Ing. Komrskovou a pana místostarostu
Humplíka.

Program byl schválen dle navržené pozvánky.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Ing. Maršálek poděkoval za účast při exkurzi ZEVO Malešice a zmínil, že následující možná
exkurze je návštěva železnice, spolu s Komisí pro dopravu a parkování. Další řádný termín VŽPI

bude 7. 10. 2019.

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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2) Návrh rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2020, kapitola 021 - Životní prostředí

Ing. Maršálek uvedl bod a předal slovo paní l.místostarostce Ing. Komrskové, která zmínila, že
je v rozpočtu zohledněna soutěž nového dodavatele na údržbu zeleně a chodníků. Provoz
deponie Bohdalec bude do konce roku ukončen. Bc. Pecánek krátce vysvětlil jednotlivé
položky. Položka na správu herních ploch je určena na provozní údržbu dětských hřišť a
nezbytné opravy, další neinvestiční položka je určena na provoz čtyřkolek na úklid chodníků.
Částka na nákup materiálu byla zvýšena, neboť zahrnuje i rostlinný materiál. Mezi důležité
položky patří údržba zeleně na celém území Prahy 10, včetně automatických závlah, deratizací
a dopravního značení. Do sekce nezbytných oprav technické infrastruktury v rámci parkových
ploch patří opravy schodišť, zábradlí nebo sloupků. V oblasti investic je kladen největší důraz
na rekonstrukce dětských hřišť, kde byla částka oproti letošnímu roku navýšena. Z dalších
položek se jedná například o Revitalizaci předprostoru parku Grébovka a Revitalizaci
prostranství KD Barikádníků. U druhé revitalizace se ještě zvažuje přesun do kapitoly Územní

rozvoj. Proběhla diskuze.
Ing. Bulíček se dotázal na náhradu plánované zrušené spolupráce s kompostárnou Bohdalec,

Bc. Pecánek zodpověděl, že o bio materiály se bude nově starat vysoutěžená firma a odvoz
bude odvážen do veřejných kompostáren.
Dále se dotázal na navýšení u dětských hřišť, Bc. Pecánek zmínil, že mimo každoroční povinné
certifikace proběhla i podrobnější analýza stavu dětských hřišť a sportovišť, na jejíž základě se
bude rekonstruovat 9 hřišť, které jsou v nejhorším stavu. Ing. Komrsková doplnila, že opravy
poté budou pokračovat.

Návrh úprav rozpočtu lze zasílat e-mailem Ing. Komrskové do 2.10. 2019.

K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/9/1.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 1

3) Návrh rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2020, kapitola 0031 - Doprava

Pan místostarosta Humplík informoval, že kapitola se velmi podobá hodnotám z minulého
období, změna nastává pouze v chodníkovém programu a Zónách placeného stání. Bc.
Pecánek jednotlivé položky dovysvětlil.
Ve 14:23 odešla Ing. Komrsková.
Proběhla diskuze.

Ing. Maršálek zmínil možný budoucí dodatečný příjem z participace developerů na projektech
a úpravách ve veřejném prostoru.
Návrh úprav rozpočtu lze zasílat e-mailem panu Humplíkovi do 2. 10. 2019.
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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K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/9/2.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 1
Ve 14:29 odešel pan místostarosta Humplík.

4) Různě + iniciativní návrhy členů VŽPI
Ing. Bulíček
• vytvoření parkoviště naproti Bohemians - v ÚP sportovní plocha (Ing. Maršálek)

- komplikované sítě (Ing. Lojík)
- multifunkční zařízení ano (Bc. Pecánek)

Ing. Maršálek
•

Státní fond životního prostředí - výzva na školní zahrady (žádosti do 2-3/2020)

Bc. Pecánek

•

cca do měsíce ukončení Revitalizace předprostoru u OC Cíl

Jednání bylo ukončeno ve 14:38 hodin
Součástí tohoto zápisu jsou usnesení výboru č. VŽPI/9/1, VŽPI/9/2.
Přílohy:
č. 1 Prezenční listina
/

Ing. Viktor Lcríí^/^
jméno a podpisovÍrovatele

Ing. Milan Maršálek
jméno a podpis předsedy

Bc. Martin Pecánek
jméno a podpis TAJ výboru

24. 9. 2019
datum vyhotovení zápisu
záznam: Bc. Ing. Jana Hejná

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/9/1

ze dne 23. 9. 2019

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

•

BERE NA VĚDOMÍ

návrh rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2020, kapitola 0021 - Životní prostředí

Usnesení bylo přijato počtem „ 5 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 1 „ 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.
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USNESENÍ Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
č. VŽPI/9/2

ze dne 23. 9. 2019

Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu

•

BERE NA VĚDOMÍ

návrh rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2020, kapitola 0031 - Doprava

Usnesení bylo přijato počtem „ 5 pro návrh, proti návrhu 0, zdržel se 1 „ hlasů členů výboru.

6ó
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.

