
Odpověď na Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20 ze zasedaní Zastupitelstva MČ Praha 
20 dne 20.12.2021 vznesené Janou Hájkovou, BBA: 
 

1) Dotaz paní J. Hájková, BBA: Paní Zastupitelka požádala, aby úřad prověřil záznamy z 

jednání Rady ohledně požadavku úklidu skládky na Bílém vrchu. Dále se k tomu nebude 

vyjadřovat a počká na písemné stanovisko a doložení dokumentace.  

 
Odpověď JUDr. Barbora Lukšová Frantová: Zvukové záznamy z jednání Rady městské části se 
pořizují, avšak nejsou archivovány, když dochází k jejich smazání po ověření zápisu. 
 

2) Dotaz paní J. Hájková, BBA:  K RO č. 112 „V důvodové zprávě je uvedeno, že vedoucí 

OMH požádal o přesun finančních prostředků z rezervy na likvidaci černé skládky, která 

se nachází na území MČ v lokalitě Bílý vrch. Po dotazu pana Šimáčka jsem zjistila, že on 

o nic takového nežádal a ty peníze ani nejdou do rozpočtu jeho odboru. Mohl by 

zpracovatel, který se zapomněl podepsat, chybí tam datum, chybí tam jméno, vysvětlit, 

jak k tomu mohlo dojít. Kdo tu černou skládku požadoval odstranit? Co je důvodem 

toho, že likvidaci černé skládky poptáváme externě, když dosavadní praxí bylo, že běžné 

černé skládky likviduje naše městská část svépomocí? Dále je v důvodové zprávě 

uvedeno, že bylo realizováno poptávkové řízení. Na to konto bych požádala o zaslání 

kopií všech odeslaných a přijatých poptávek a nabídek. Zároveň prosím o zaslání čísla 

pozemku, rozsah skládky a fotodokumentaci, kterou má úřad jistě k dispozici. 

 
Odpověď JUDr. Barbora Lukšová Frantová: Odpověď na vznesenou otázku týkající se 
Rozpočtového opatření č. 112 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu ve výši 42.tis. 
Kč na likvidaci černé skládky na Bílém vrchu, jste obdržela od vedoucí ekonomického odboru, 
paní Vlasákové s tím, že šlo o chybu úředníka včetně jeho jména a který si spletl vedoucí 
odborů. O přesun finančních prostředků žádalo OHSaI, nikoliv OMH, a obsahově tak 
rozpočtové opatření bylo i vyhotoveno. Odstranění černé skládky bylo uvažováno zajistit po 
externím subjektu s ohledem na časové, personální a technické možnosti Úřadu v danou dobu 
a je organizační záležitostí Úřadu. Externí subjekty na úklid černých skládek MČ využívá (vedle 
jejich úklidu vlastními silami) a využívala i v minulosti. 
 
Poptávkové řízení v uvedené věci realizováno nebylo, žádné odeslané poptávky učiněny 
nebyly, a proto Vám nemohou být jejich kopie poskytnuty. Úřad disponuje toliko jednou 
orientační cenovou nabídkou, kterou Vám zasíláme, a která byla impulsem k uvedenému 
rozpočtovému opatření. Zajištění úklidu černé skládky bylo ve fázi záměru, který ale nebyl 
zrealizován. Nebyla učiněna žádná objednávka, protože v mezidobí (předtím, než bylo 
schváleno rozpočtové opatření a mohlo být přistoupeno k dalším krokům) došlo k odstranění 
skládky a pro MČ se tak řešení dotčené skládky stalo bezpředmětným.  Městská část 
nepořizovala žádnou dokumentaci aktuálního stavu na Bílém vrchu v souvislosti se skládkami 
v této lokalitě. 
 
 
 

 


