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Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: V Praze dne

MCP20 024945/2020/OSVSlBrz Ing. Monika Brzkovská 26.11.2020

zasíláme Vám informace ve věci mlžítek na dětských hřištích, 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: RMC mlžítka neprojednávala.

2. Seznam oslovených firem na dodávku vybavení případně veškeré podklady k výběrovému řízení

včetně zápisu z otevírání obálek, zveřejnění záměru na úřední desce.

Odpověď: Městská část Praha 20 učinila poptávku u 3 společností (Senzor Bohemia, s.r.o.,

ARMATPRAHA, s.r.o., Nerez na míru, s.r.o.).

3. Zjaké kapitoly, oddílu a paragrafu rozpočtu byla provedena úhrada a vjaké výši nákupu tohoto

zařízení.

Odpověď:

11.12.19 613 3421 5123 75 942,00 Pořízení mlžící sprchy 4 ks

22.05.20 613 3429 5123 28 844,00 Záloha na montáž mlžících sprch 2 ks

14.09.20 420 3421 6121 14 422,00 Záloha na montáž mlžící sprchy 1vks investice

Přípojka vody pro mlhoviště u FZS

06.10.20 420 3421 6121 59 716,43 Chodovická

21.10.20 613 3429 5123 38 136,82 Doplatek montáže mlžících sprch 2 ks

21.10.20 420 3421 6121 9 969,18 Doplatek montáže mlžící sprchy 1 ks

4. Kopie smlouvy o dílo

Odpověď: Písemná smlouva nebyla uzavřena.

5. Veškeré další dokumenty (např. reklamace, dodatky ke smlouvě), které souvisí s touto investiční akcí

Odpověď: Ne.

6. Jaké byly vyvolané investice a vjaké finanční výši. 2 které kapitoly, oddílu a paragrafu rozpočtu byly

tyto prostředky hrazeny.

Odpověď: Byla vytvořena přípojka vody pro mlhoviště u FZŠ Chodovická za částku 59 716,43 Kč včetně

DPH, kterou dodavatel DDISB s.r.o. odmítl vybudovat. Zdůvodňoval to tím, že nebyla součástí jeho

objednávky.
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Zasíláme objednávku a fakturu na přípojku (IPPOS BOHEMIA s.r.o.).

Bylo uhrazeno z kapitoly 04 — školství, mládež a sport, oddíl a paragraf 3421 - Využití volného času dětí

a mládeže.

7. Byly s touto akcí spojeny přípravy ve věci územní řízení, ohlášení, stavební povolení.

Odpověd': Ano, 19. 5. 2029 bylo vydáno uzemni rozhodnutí na přípojku pro mlžící sprchu na třech

místech (sportovní areál FZS Chodovická, ZS Stoliňská, park Ratibořická).

8. Je toto zařízení certifikovány z hlediska bezpečnosti

Odpověd': nejedná se herní prvek, tudíž zde není potřeba certifikace.

9. Jaké jsou roční provozní náklady na toto zařízení včetně spotřeby vody

Odpověď: na mlžící sprše je umístěn stlačný ventil, po stisknutí mlží sprcha jednu minutu. Spotřeba nelze

přesně definovat, záleží na počtech stisknutí. Příklad: pokud by se sprcha mačkala stále dokola po dobu

jedné hodiny, spotřeba by byla cca 30 litrů za hodinu.

Na závěr uvádíme, že údaje k otázce č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 poskytl OHSaI, a to včetně příloh.

S pozdravem

Ing. Monika B rz kovs ká

vedoucí odboru

podepsáno elektronicky


