Zápis z 30. jednání Rady MČ Praha-Vinoř,
které se konalo ve středu 17. července 2019 od 9:00 hodin na
ÚMČ Praha Vinoř Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 – Vinoř
Předsedající: starosta MČ Praha-Vinoř – Michal Biskup
Přítomni: radní – Milan Antoš, Robert Rytina
Omluveni: Jan Červenka – dovolená, David Smoljak - dovolená
Přizvaní hosté: nikdo
Ověřovatelé: Robert Rytina, Milan Antoš
Zapisovatel: Michal Biskup
30. jednání Rady MČ Praha-Vinoř zahájil v 9:04 starosta MČ Praha-Vinoř Michal Biskup.
Usnesení R30/1/2019:
Rada MČ Praha – Vinoř schvaluje odměnu I. B. ve výši 3000Kč za práci na mezinárodním
dětském táboře ve Vinoři konaného od 7. do 13.7.2019
PRO: 3, PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMEN: 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO
Usnesení R30/2/2019:
Rada MČ Praha – Vinoř:
1) Schvaluje záměr zakoupení malého zametacího stroje pro MČ Praha Vinoř
2) Pověřuje starostu MČ Praha Vinoř přípravou Výzvy k podání nabídek a jejím
zveřejněním na webu MČ, úřední desce MČ a zasláním mini. 3 dodavatelům
komunální techniky. Výzva bude v režimu dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (zakázka malého rozsahu).
3) Stanovuje maximální cenu zametacího stroje na 1 900 000Kč bez DPH
4) Stanovuje základní parametry zametacího stroje a pověřuje starostu MČ Praha Vinoř
jejich finalizací a zapracování do Výzvy k podání nabídek.
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Základní parametry zametacího stroje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

Nový, nepoužívaný stroj, rok výroby 2019
Rozměry – výška max. 1950 mm (výška garáže ÚMČ), šířka: max. 1200 (bez zrcátek).
Uklízecí šířka: min. 2200 mm
Užitečné zatížení min. 800 kg
Celková hmotnost do 3500 kg (možnost řízení vlastníkem oprávnění pro skupiny „B“)
Hrubý objem zásobníku na smetky min 1,2 m3
Sací výkon min. 7.000 m3/h s možností regulace
Nádrž na čistou vodu pro zkrápění, objem min. 200 litrů.
Výkon motoru min. 30 kW, PHM – nafta.
Přepravní rychlost min 25 km/h
Hydraulické vyklápění, vyklápěcí výška min. 1300 mm
Hydraulicky nastavitelný přítlak a otáčky kartáčů
Systém recyklace vody ze zásobníku smetků do sání
Provedení hlavních komponent z nerezové oceli (zásobníku na smetky, síta)
Možnost nasazení agresivního ocelového kartáče na plevel
Ruční sací hadice pro sběr listí s připojením na zásobník smetků
Záruka na kompletní stroj min. 24 měsíců, nebo 2000 motohodin
Centrální mazáni stroje pro zjednodušení běžné údržby
Obě nápravy odpružené, přední náprava s nezávislým zavěšením kol
Odpružené sedadlo obsluhy
Kabina stroje s topením, ventilací a klimatizací
Zaškolení obsluhy v místě předání

PRO: 3, PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMEN: 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO
Starosta informoval Radu MČ Praha - Vinoř o možném záměru vybudování kolumbária na
hřbitově.
Rada MČ Praha - Vinoř konstatovala, že z důvodu dovolených se další řádné zasedání rady
uskuteční až 7.8.2019. V naléhavých případech je možnost svolat Radu MČ Praha – Vinoř
operativně i v mezidobí.
30. jednání Rady MČ Praha-Vinoř zakončil starosta MČ Praha-Vinoř Michal Biskup v 9:30
hodin.
Michal Biskup starosta MČ Praha-Vinoř

……………………………………………..

Ověřovatelé:
Robert Rytina

……………………………………………..

Milan Antoš

……………………………………………..

2

