
 

 
 

 
 
 
 
 

USNESENÍ Z 1. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZMČ PRAHY 13 

ze dne 22. 2. 2016 
 

Přítomni:  
 
Předsedkyně:  pí. Ludmila Tichá  
Místopředseda: p. Aleš Mareček 
Přítomni: Ing. Jan Zeman, Csc., p. Zbyněk Pastrňák, p. Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna 
Tajemnice:  Mgr. Jana Gilíková 
Asistentka:  pí. Hana Zelenková 
Host:   Ing. Pavel Jaroš – zástupce starosty 
Neomluveni:  Iva Arnoštová 

Program jednání: 

1) Schválení programu jednání 
2) Informace o činnosti OŽP v roce 2015: 
3) Stížnost p. Čejky na dosadbu stromové aleje od domů Klukovická směrem k ul. Oistrachova: 
4) Informace o schválení rozpočtu OŽP na rok 2016: 
5)Informace o zimní službě:  
6)Různé 
 
Bod č. 1 - Schválení programu 
USNESENÍ Č.1/2016: 
Program byl schválen všemi členy výboru beze změn.   pro:6  proti:0  zdržel se:0 
 
 
2) Informace o činnosti OŽP v roce 2015: 
Vedoucí odboru podala podrobné informace o činnosti OŽP v písemné formě všem členům výboru. 
USNESENÍ Č.2/2016: 
Výbor bere informaci na vědomí     pro:6  proti:0  zdržel se:0 
 
 
3) Stížnost p. Čejky na dosadbu stromové aleje od domů Klukovická směrem k ul. Oistrachova: 
Jedná se o opakované stížnosti pana Čejky. 
USNESENÍ Č.3/2016: 
Výbor bere informaci na vědomí a ztotožňuje se se závěry OŽP.    pro:6  proti:0  zdržel se:0 



USNESENÍ Č.4/2016: 
Výbor ukládá vedoucí OŽP informovat p. Čejku o stanovisku VŽP. pro:6  proti:0  zdržel se:0 
 
4) Informace o schválení rozpočtu OŽP na rok 2016: 
Rozpočet pro OŽP pro rok 2016 byl schválen v částkách:  
neinvestiční výdaje -  41.426 tis. Kč 
investiční výdaje -   1.548 tis. Kč 
USNESENÍ Č.5/2016: 
Výbor bere informaci na vědomí     pro:6  proti:0 z držel se:0 
USNESENÍ Č.6/2016: 
Výbor žádá o průběžné informace o čerpání rozpočtu s tím, že žádá prostřednictvím ZS Ing. Pavla 
Jaroše o možnost najít finanční rezervu v průběhu roku, která by pokryla pokles rozpočtu OŽP 
v případě akutní potřeby 
         pro:6  proti:0  zdržel se:0 
 
5)Informace o zimní službě:  
Vedoucí OŽP výbor informovala, že současná zakázka na zimní službu a úklid komunikací ve správě 
MČ Praha 13 končí v listopadu 2015. Nyní se připravuje zadání nové zakázky.  
USNESENÍ Č.7/2016: 
Výbor bere informaci na vědomí     pro:6  proti:0  zdržel se:0 
USNESENÍ Č.8/2016: 
Výbor ukládá vedoucí OŽP, aby smlouva obsahovala vymahatelná sankční ustanovení pro případ 
špatně provedené práce či stížností občanů na vykonanou službu. Finální verze bude schválena RMČ. 
 
         pro:6  proti:0  zdržel se:0 
 
 
 

Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 22. 2. 2016 

 Podpis předsedkyně výboru  - paní Ludmila Tichá 


