NEDVĚZSKÝ
Říjen
Ž U R N Á L 2019
Zpravodaj MČ Praha Nedvězí
SAMOSPRÁVA
Na veřejném ustavujícím zasedání zastupitelstva konaném 30. září bylo schváleno následující složení samosprávy městské části:
Karolina Trnková
JUDr. Ivan Nejedlý
Václav Pokorný
Bc. Pavla Moravcová
Václav Mlejnský

starostka
místostarosta, předseda inventarizační komise
zastupitel, předseda finančního výboru
zastupitelka, předsedkyně kontrolního výboru
zastupitel

Pro větší transparentnost chodu úřadu chceme zapojit širší veřejnost, a proto nabízíme
občanům stát se členy kontrolního či finančního výboru. Smyslem finančního výboru je
kontrola finančních transakcí úřadu městské části, tedy jejího hospodaření. Kontrolní výbor zkoumá fungování úřadu ve vztahu k platným zákonům, vyhláškám a směrnicím. Na
základě výsledků kontrol výbory doporučují změny procedur a upozorňují na nedostatky.
Každý výbor je minimálně 3-členný, schází se alespoň 1x za rok, dále dle potřeby.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - více na www.mcnedvezi.cz
TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝ PRACOVNÍK
Náplň práce:
• evidence a správa technického vybavení,
jejich údržba a opravy • evidence a koordinace
údržbových prací • odečty podružných vodoměrů a elektroměrů • běžná údržba a opravy
majetku (drobné stavební a lakýrnické práce) •
údržba komunikací a zeleně - jednoduché řezy
dřevin, práce s úklidovou technikou • spolupráce
na řešení havarijních stavů
Požadavky:
• minimální věk 18 let a způsobilost k právním
úkonům • minimální vzdělaní – výuční list,
vzdělání či zkoušky v technických oborech
výhodou • zdravotní způsobilost pro manuálně
náročnou práci a trestní bezúhonnost • praxe při
obsluze strojů a nástrojů, řidičský průkaz skupiny B, skupina C výhodou • zručnost, samostatnost, pečlivost, spolehlivost • časová flexibilita a

pobyt v Nedvězí či v jejím bezprostředním okolí
výhodou
Pracovní úvazek a odměna: Dohoda o provedení
práce, max. 300 h/rok, 210 Kč/h
SEZÓNNÍ ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Náplň práce:
• údržba zeleně a záhonů – pletí, řezy rostlin,
jednoduché řezy dřevin • náhradní výsadba,
zakládání záhonů
Požadavky:
• minimální věk 18 let a způsobilost k právním
úkonům • zdravotní způsobilost pro manuálně
náročnou práci • znalost zahradnických prací,
praxe při použití nástrojů • zručnost, samostatnost, pečlivost, spolehlivost • pobyt v Nedvězí či
v jejím bezprostředním okolí výhodou
Pracovní úvazek a odměna:
• Dohoda o provedení práce, 160 Kč/h

ČINNOST ZASTUPITELSTVA
OPRAVA OPĚRNÉ ZDI

Na základě výběrového řízení byla vybrána společnost EMG ENERGY s.r.o. s celkovou cenou realizace 1.026.945,- Kč. Veškeré náklady budou hrazeny z dotace Magistrátu hl. města
Prahy. Na základě zjištění při podrobnějším geologickém průzkumu, nám bylo poskytnuto
dofinancování ve výši 300.000,- Kč. Zajištění havarijního stavu proběhne do konce roku
2019 a následné dokončovací práce dle možností počasí, nejpozději do května 2020.

REKONSTRUKCE V BUDOVĚ ÚŘADU

Společnost NEMOSTAV - stavíme nemovitosti s.r.o. zahájila rekonstrukci 2 místností dne
16. září, dokončení se předpokládá 18. října. Celková cena činí 304.672,- Kč a je plně hrazena z dotace z rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy. Dotace byla přidělena v roce 2018.
Zasedací místnost a kancelář starosty bude mít nové elektrické rozvody, štuky, stropní podhledy s odpovídajícím osvětlením, vinylovou podlahu a nové dveře včetně zárubní. Součástí
stavebních prací jsou i rozvody počítačové sítě, telefonních linek a TV kabelů.

REKONSTRUKCE CHODNÍKU A PŘÍSTŘEŠEK ZASTÁVKY

Byla dokončena rekonstrukce chodníku na konečné zastávce autobusu a zároveň byl nainstalován přístřešek autobusové zastávky. Její součástí je vitrína, která slouží jako druhé místo pro zveřejňování důležitých informací z Nedvězí - nejedná se ale o oficiální úřední desku.
Na opačné straně přístřešku je obyvatelům k dispozici plocha pro umístění různých sdělení.
Doufáme, že zastávka vydrží dlouho v pěkném stavu a prosíme o dodržování pořádku.
V JORDÁNKU NEBO-LI RADHOŠŤ
Na základě odborného auditu jsme objednali bezpečnostní prořez kanadského topolu a obnovení dubové aleje podél ulice K Radhošti. Po dlouhém hledání společnosti s kladnými
referencemi jsme práce zadali Kajetánu Bekovi za celkovou cenu 120.320,- Kč. Součástí
arboristických prací je i bezpečnostní prořez 2 dubů nad chatkami v ulici Hájová.

STUDNY

V rámci projektu mapování studní a vrtů na území hl. města Prahy jsme nalezli 10 studní
na pozemcích v naší správě. Jedna z nich vyžadovala okamžité zajištění, pořízení nového
betonového krytu. Dalším krokem bude zařazení studní do majetku městské části a jejich
ocenění. Teprve následně můžeme požádat o spolufinancování jejich kompletního zajištění,
vyčištění a zpevnění přístupových a příjezdových ploch.

KNIHOVNA

Po dokončení rekonstrukce zasedací místnosti bude knihovna přemístěna. Bude následovat
inventura knižního fondu, schválení nového knihovního řádu a zahájení provozu. Již je naplánováno rozšíření využívání výměnného fondu - společenské hry a audioknihy a zakoupení předplatného vybraných časopisů. V knihovně bude samozřejmě jako dosud k dispozici
počítač pro veřejnost s přístupem na internet. Plánujeme rozšířit služby, které s knihovnou
bezprostředně souvisí. Budeme vás podrobněji informovat.

PŘÍZEMÍ BUDOVY ÚŘADU

Archiv umístěný v přízemí budovy úřadu bude mít samostatný vchod. Zamýšlené zřízení
pobočky Pošty není momentálně možné, ale po vyhodnocení pilotního projektu České pošty
zaměřeného na výdejová místa a jeho uvedení do života, zvážíme, zda tuto variantu využijeme. Předpokládáme pronájem „bývalé„ knihovny od ledna/února 2020.

ODMĚNY ZASTUPITELŮ

Neuvolněný starosta pobírá odměnu alespoň v zákonem stanovené minimální výši 0,3 násobku odměny uvolněného starosty, která činí 43.858,- Kč. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva bylo odsouhlasena měsíční odměna 13.158,- Kč pro starostku a místostarostu,
2.631,- Kč pro předsedy výborů a 1.316,- Kč pro neuvolněného zastupitele. Tyto částky
vychází z nařízení vlády 202/2018 Sb.

VODOVOD A KANALIZACE V BUDOVĚ NA KONEČNÉ AUTOBUSU

Zadali jsme vypracování projektu na kanalizační a vodovodní přípojku budovy na konečné
zastávce autobusu společnosti ZAKRA s.r.o. za celkovou cenu 26.000,- Kč. V mezidobí již
proběhly přípravné práce a to zabudování vodovodní trubky na pozemek tak, aby mohla být
dokončena revitalizace trávníku. Samotná realizace vybudování vodovodní přípojky bude
pravděpodobně realizována na jaře 2020.

OPRAVA KOMÍNŮ

Proběhlo zajištění vážně poškozených komínů v nájemním domě Břízova, celková cena
20.838,- Kč. U jednoho se jednalo o zaslepení, u druhého o opravu a doplnění hlavic.

OPRAVA UNC NAKLADAČE

Stav smykového nakladače vyžadoval komplexnější opravu v celkové výši 24.805,- Kč.

CHODNÍKY

Byl zakoupen stroj na odstraňování plevele z chodníků za celkovou cenu 107.274,- Kč.
Proběhlo testování a 2 ulice jsou již vyčištěné. Je doporučeno používat stroj za mokrého
počasí, takže nadchází ideální doba.

SVOZ BIOODPADU
Vzhledem k velké vytíženosti pracovníků údržby přistoupujeme

od 14. října

ke svozu bioodpadu ve dvou etapách.
Prosíme o respektování následucího rozpisu
a připravení biodpadu na veřejnou komunikaci až na uvedený den,
svoz probíhá mezi 14 - 19 hodinou.
PONDĚLÍ:

Únorová, Slámova nad Únorovou, Lednová, Výmarova,
Břízova, Výtoňská, Letní a Planerových
ČTVRTEK:

Pánkova, Málkovská, Rokytná, Hájová,
Slámova pod Únorovou, Výmarova 10 a Potocká

Děkujeme za pochopení.

ZÁMĚR NA PRODEJ AUTOMOBILU
Prodej vozidla obálkovou metodou, nabídky do 31. října 2019.
Podrobné informace naleznete na www. mcnedvezi.cz, na úřední desce či
osobně v úředních hodinách.
• Škoda Felicia 1.3 LXi
• najeto 70 721 km, auto sloužilo jako služební vůz úřadu, servisní knížka
• STK do 01/2020, nefunkční startovací baterie
• osobní prohlídka možná po telefonické domluvě na tel. č. 267 710 823 nebo 702 251 337
• minimální prodejní cena stanovena znaleckým posudkem: 10.000 ,- Kč  

NAŠI JUBILANTI
V příštích týdnech oslaví významná životní jubilea naši spoluobčané.
Říjen - Taťána Modráková oslaví 70 let
a Ludmila Grulichová oslaví 80 let
Listopad - Bohuslav Horáček slaví 90 let
a Zdenka Urbanová slaví 87 let

Přejeme hodně zdraví.
NEJBLIŽŠÍ AKCE
9. listopadu
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

1. prosince
SOUSEDSKÉ ADVENTNÍ SETKÁNÍ

Tento rok čeká na všechny děti spousta
větších i menších světélek.

První adventní neděli rozsvítíme stromek
a naladíme se na sváteční čas.

UDÁLO SE U NÁS
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

V sobotu 31. srpna se do Nedvězí sjely všechny složky IZS - státní i městská policie, záchranná služba a hasičské jednotky hlavního města Prahy, Dopravního podniku, báňská i
dobrovolní hasiči z Kolovrat - a bylo možné si techniku osahat a spoustu se toho dozvědět.
Následně se přidala hudební skupina Caktus ShowBand s vydařeným koncertem.

PRAKTICKÉ INFORMACE
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

12:00 do 16:00 hodin
16.11., stanoviště Rokytná

KONTEJNERY NA BIOODPAD

vždy od 13:00 do 16:00 hodin
stanoviště ulice Potocká č.p. 31
26. října, 2. listopadu a 23. listopadu
NEBEZPEČNÝ ODPAD 15.října, 17:10 - 17:30, stanoviště před hospůdkou

Další informace naleznete na www.mcnedvezi.cz
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