V Praze dne 24.11.2020

Věc: odpověď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. ve véci zhotovení laviček z pokácených

stromů v MČ

zasíláme Vám informace ve výše uvedené věci, o které jste žádala žádostí o informace dle zák. č.
106/1999 Sb., která byla naší městské části doručena dne 12.11.2020. Pro přehlednost zasíláme text
Vašeho dotazu a k němu vždy odpověď.
1. Veškeré materiály, projednané RMČ v této věci.
Odpověď: Viz příloha
2. Který odpovědný radní zadal tento úkol vedoucímu OMH
Odpověď: Radní nemůže zadávat (pracovní) úkoly. Výrobu schválila na svém jednání Rada MČ.
3. Kolik zaměstnanců na tomto díle pracovalo a z kterého oddělení OMH.
Odpověď: jednalo se prozatím o 2 zaměstnance, oddělení zeleně
4. Kolik pracovních hodin výroba mobiliáře trva/o.
Odpověď: Informaci nemá povinný subjekt k dispozici.
5. Mají tito zaměstnanci ve své náplní práce výrobu mobiliáře.
Odpověď: V pracovní náplni mají uvedeno: „plnění dalších úkolů, které nejsou uvedeny vtéto náplni
práce"
6. Z jakého druhu dřeva byl tento mobiliář vyroben.
Odpověď: Jedle
7. Jaké byly celkové finanční náklady na zpracování laviček z pokáceného dřeva (mzdy zaměstnanců,
zapůjčení nářadí, strojů a dalš/případné vyvolané náklady).
Odpověď: Celkové finanční náklady nemá povinný subjekt k dispozici.
8. Z které kapitoly, odd/'Iu a paragrafu rozpočtu byly tyto prostředky hrazeny.
Odpověď: Dílčí náklad — 3745, 5169, 260 — 7.260,— zapůjčení katru.
9. Je toto zařízení certifikováno z hlediska bezpečnosti
Odpověď: Městský mobiliář (lavičky) nepodléhají certifikaci.
10. Jaké množství pokáceného dřeva bylo prodáno a za jakou cenu.
Odpověď: 39m3 za cenu 250,- Kč/m3. Cena byla stanovena Radou MČ Praha 20

11. Kolik ještě zbývá pokáceného dřeva určeného k prodeji.
Odpověď: cca 90m3
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Bc. Vojtěch Šimáček
Vedoucí odboru místního hospodářství

Městská část Praha 20
Rada městské části Praha 20

USNESENÍ
65.schůze
číslo RMC/65/41/1233/20
ze dne 26.06.2020

Návrh na využití skladovaného dřeva v majetku MČ Praha 20 - (4.01)
Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

návrh na využití skladovaného dřeva (kmenů) v majetku MČ Praha 20 a to např. formou výroby

laviček, stolků a sedáků do parků
2. ukládá

postupně provádět výrobu laviček z uskladněných kmenů stromů a instalovat je do
vytipovaných ploch na území MC Praha 20
Zodpovídá: Odbor místního hospodářství

Termín: 31.10.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan

Ing. Vilém Čáp

starosta

místostarosta

zpracoval:

Vojtěch Šimáček, Vedoucí OMH

předkládá:
bod jednání:

Jana Hájková, BBA, Clen rady
BJ/1476/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

