
 

 

 

 

 
 

U S N E S E N Í 
Z 1.   J E D N Á N Í  

VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 27. 1. 2020 
 

Přítomni:  
Předsedkyně:   pí. Ludmila Tichá  
Místopředseda:  Ing. Pavel Prokeš 
Tajemnice:   Mgr. Jana Gilíková 
Asistentka:   pí. Hana Zelenková 
Přítomni:  Ing. Vojtěch Provazník, PaedDr. Blanka Janovská, Ivana Todlová 
 
Program jednání: 
1) Přivítání  
2) Kontrola zápisu ze dne 2. 12. 2019  
3) Finanční shrnutí hlavních činností OŽP v roce 2019 za oblast správy veřejné zeleně 
4) Informace o postupu prací ve správě veřejné zeleně 
5) Informace o připravovaných záměrech pro rok 2020 
6) Nabídka na rozmístění kontejnerů na sběr použitých olejů a tuků z domácností 
7) Informace o ukončení zajišťování zimní služby na komunikacích MČ Praha 13 prostřednictvím OŽP 
8) Různé  
 
 

1) Přivítání -schválení programu jednání 

USNESENÍ Č. 1: 
Výbor jednohlasně schválil program jednání.     pro:5 proti:0 zdržel se:0 
 

2)  Kontrola zápisu ze dne 2.12 2019 
K zápisu nebyly připomínky. 

USNESENÍ Č. 2: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 
 
 
 



3) Finanční shrnutí hlavních činností OŽP v roce 2019 za oblast správy veřejné zeleně 
Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala o hlavních činnostech, převážně bylo zmíněno, že nárůst 

finančních prostředků je vykazován v položce úklid. 

K tomuto tématu se připojila paní zastupitelka Tódlová, která opakovaně poukazuje na problém 

s nepřizpůsobivými obyvateli v oblasti metra Hůrka. Věc byla opakovaně řešena na Sociálním výboru, 

zatím bez zlepšení stavu. Paní Todlová dále zmínila, že v oblasti ulice Bucharova, směrem k Motolu, 

pod úrovní ulice je prostor, kde je velký nepořádek z důvodu výskytů bezdomovců a celkovým 

nárůstem bezdomovectví. 

USNESENÍ Č. 3: 
Výbor bere informaci na vědomí.      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 4: 

Výbor pověřuje předsedkyni výboru paní Tichou k jednání s předsedkyní Výboru paní Ečekovou 

Maršálovou týkající se problémů s bezdomovectvím a úklidem a na dalším zasedání výboru sdělit 

nové informace. 

pro:5 proti:0 zdržel se:0 

4) Informace o postupu prací ve správě veřejné zeleně  
Výbor byl informován, že v rámci údržby veřejné zeleně se nyní hlavní činnost soustřeďuje na úklidy, 

lokální dohrabání listí, zimní řezy a kácení stromů. Současně se připravuje nové výběrové řízení na 

deratizaci. 

USNESENÍ Č. 5: 
Výbor bere informaci na vědomí.      pro:5 proti:0 zdržel se:0 
 
       5) Informace o připravovaných záměrech pro rok 2020 
Vedoucí OŽP paní Gilíková členy výboru informovala, že nejdůležitější změnou, která bude mít 

významný vliv na rozpočet OŽP, bude přejímka nového parku na Velké Ohradě včetně vodních prvků 

do správy OŽP od poloviny roku 2020. V oblasti investiční připravujeme projektově několik realizací, 

kde již bylo požádáno o dotaci MHMP nebo o ni budeme usilovat. Jedná se o komplexní rekonstrukci 

fontány u ZŠ Brdičkova a fontány „Malý princ“ na Slunečním náměstí a hlavně o projekt na rozšíření 

skateboardového hřiště ve vnitrobloku Mohylová včetně rekonstrukce navazujícího venkovního 

sportoviště na míčové hry. 

V rámci tohoto bodu prosí paní Todlová o aktuální informace týkající se žádosti na MHMP 

s financováním rekonstrukce fontány u ZŠ Brdičkova.  

USNESENÍ Č. 6: 
Výbor bere informaci na vědomí.      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 7: 
Výbor ukládá vedoucí OŽP do dalšího zasedání výboru zjistit aktuální informace z MHMP. 

         pro:5 proti:0 zdržel se:0 

 
    6) Nabídka na rozmístění kontejnerů na sběr použitých olejů a tuků z domácností 
Výbor byl informován o nabídce na rozmístění kontejnerů na sběr použitých olejů a tuků. 

Nabídka je přílohou zápisu č. 1. Výbor po celkové diskuzi doporučuje nabídku postoupit na jednání 

Výboru pro místní Agendu 21, kde téma zapadá do Udržitelného rozvoje. 

USNESENÍ Č. 8: 

Výbor bere informaci na vědomí.      pro:5 proti:0 zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 9: 
Výbor doporučuje věc postoupit na jednání Výboru pro místní Agendu 21. 

pro:5 proti:0 zdržel se:0 



    7) Informace o ukončení zajišťování zimní služby na komunikacích MČ Praha 13 prostřednictvím 
OŽP 
Výbor byl informován, že od 1. 1. 2020 se vrací z rozhodnutí vedení MČ tato činnost pod gesci OMBI. 

Finanční prostředky, které se vynakládaly v OŽP na tuto činnost, budou nyní využity na správu parku 

na Velké Ohradě. 

USNESENÍ Č. 10: 
Výbor bere informaci na vědomí.      pro:5 proti:0 zdržel se:0 
 
    8) Různé 
Informace o plánovaných termínech ekologických akcí OŽP pořádaných ke Dni Země: 

25. 4. 2020 Butovický rohlík 

28. 4. 2020 Den Země pro MŠ a ZŠ v Centrálním parku 

12. 5. 2020 Ekodivadélko pro MŠ a ZŠ 

USNESENÍ Č. 11: 
Výbor bere informaci na vědomí.      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

 

Paní zastupitelka Todlová zmínila, že byl realizován další ze série Ideatonu, kde z témat k řešení bylo 

mimo jiné i téma životního prostředí. Bylo zmíněno, že na těchto akcích je nutné zajistit vždy zástupce 

daného odboru jako mentora.  

USNESENÍ Č. 12: 
Výbor bere informaci na vědomí.      pro:5 proti:0 zdržel se:0 
 
Další zasedání výboru se uskuteční 23. 3. 2020 od 10 hodin. 
USNESENÍ Č. 13: 
Výbor bere informaci na vědomí.      pro:5 proti:0 zdržel se:0 
 
 
 
 
Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13 dne 27. 1. 2020. 

Podpis předsedkyně výboru  - paní Ludmila Tichá 


