
Zápis z 9. jednání v roce 2019 Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí zastupitelstva MČ Praha 

– Vinoř pro období 2018-2022;  29. října 2019 (informační středisko Na Rychtě) 

Přítomni: Michal Biskup – starosta MČ; Jana Zacharová - předsedkyně výboru; David Smoljak a Martin 

Horský - členové Rady zastupitelstva MČ; Johana Benešová, Markéta Imramovská, Nicole Lebedová, 

Martin Mach, Marco Stella, Mária Smoljaková, Václava Šauliová 

1. Výsledek výběrové řízení na firmu pečující o zeleň MČ na další období (3 let) 

- firma provádějící práce v minulých 2 letech skončila, kvalita práce dobrá, problém s časovým 

vytížením firmy na jiných zakázkách, řada prací prováděna nebyla, nebo se zpožděním 

- do výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce -  hledání možných příčin: nevhodné načasování - 

konec sezóny, nevýhodné nastavení parametrů smlouvy?, na trhu je velká převis poptávky nad 

nabídkou. 

- jak dále zajistit péči o zeleň a úklid – nové výběrové řízení na firmu, nebo se pokusit zajistit vlastními 

silami – nový zaměstnanec, byl zakoupen zametací a čistící vůz, technické vybavení MČ – bez firmy 

nutno dokoupit další vybavení 

Přítomní doporučují opakování výběrového řízení v listopadu nebo lednu, (využití připravené 

zadávací dokumentace). Smlouva by mohla být uzavřena od února 2020, nový referent na zeleň by 

mohl nastoupit od ledna /února 2020. David S. přednese ke schválení Radě MČ. 

- změna parametrů podle zjištění zpětné vazby - poskytneme firmě zázemí na území MČ, případné 

další podněty na úpravu podmínek nabídky sdělí Markéta I. , Mária S. Aktivní inzerce poptávky přes 

profesní „Svaz zakládání a údržby zeleně“ (Markéta I.).  

-hrabání listí na podzim 2019 zajistí firma pracující pro městskou část na dohodu.  

 

2. Různé 

- Jana Z. navrhla zvážit  rozdělení výboru pro územní  rozvoj a ŽP. Objem činnosti je široký, péče o 

zeleň v letošním roce převažovala, nezbývá čas a kapacita na strategickou práci. Pokud se objem 

činností nesníží po nástupu referenta na zeleň, bylo by vhodné věcnou náplň výboru rozdělit naoblast 

strategického rozvoje MČ (výbor vedený zastupitelkou J. Zacharovou) a komisi pro oblast zeleň a 

životní prostředí (komisi zřizuje Rada MČ a nemusí ji vést zastupitel). 

- Dotaz k možnosti odstranění vraků, spolupráce s Městskou policií, po odstranění značek nelze 

vypátrat majitele.  

- Michal B. informoval o jednání se zástupcem  firmy LIDL, která má zájem o umístění své prodejny na 

území MČ Vinoř.  

- Jana Z. informovala o podnětu stavebního technika pana V.B. o potřebě nastavení základních 

obecných pravidel vyjádření MČ k žádostem o výstavby, přípojky, zábory atd.  Od nového roku bude 

na úřadě nový technik, bude řešeno s ním.  

 

 

Zapsala: Johana Benešová 

 

 

 

 

 


