Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 10 - Lhota

NÁVRH USNESENÍ
Č.: MŠ2 (označení)

pro zasedání dne: 19.4.2021

Ve věci: Slunolamy - MŠ
___________________________________________________________
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 - Lhota
k návrhu starostky po projednání:
__
I.

Bere na vědomí
důvodovou zprávu tohoto usnesení ve věci umístění slunolamů na budovu
Mateřské školy Lhota.

II.

Schvaluje
1) realizaci slunolamů na budově Mateřské školy Lhota dle nabídky společnosti
Alutech Bohemia s.r.o. v celkové ceně 163 984,04 s DPH,
2) rozpočtové opatření č.3

III.

Ukládá
starostce MO Plzeň 10 – Lhota
1) informovat o tomto usnesení ředitelku Mateřské školy Plzeň – Lhota,
2) realizovat umístění slunolamů na budovu MŠ dle bodu II. tohoto usnesení.

termín: do 15.5.2021

__
Zprávu předkládá:

Hončarová

Zprávu zpracoval dne:

9.4.2021

starostka

Obsah zprávy projednán s
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení ze dne 19.4.2021 ve věci
„Slunolamy - MŠ“

1. Název problému a jeho charakteristika

Umístění slunolamů na budovu Mateřské školy Lhota.
2. Konstatování současného stavu a jeho charakteristika

V září loňského roku jsme byli seznámeni s žádostí ředitelky MŠ o umístění
slunolamů na okna jižní strany budovy, která nejsou žádným způsobem kryta
před slunečním zářením. V třídách při slunečních dnech je nesnesitelné horko a
je tedy nutno pro komfort dětí i personálu tuto situaci řešit.
Nabídky firmy BATIMA jsou bez lešení, kde bychom museli zajistit lešení sami,
v cca ceně 10 000 Kč.
V nabídce firmy Alutech je již cena za lešení obsažena.
3. Předpokládaný cílový stav

Schválit realizaci umístění slunolamů
4. Navrhované varianty řešení

Není navrhováno jiné řešení.
5. Doporučená varianta řešení

Viz. návrh usnesení – bod II.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
163 984,04 Kč, FRR
7. Přílohy
č. 1 – cenová nabídka BATIMA API CZECH, k.s. – v jednom kuse
č. 2 – cenová nabídka BATIMA API CZECH, k.s – nad každé okno zvlášť
č. 3 – cenová nabídka Alutech Bohemia s.r.o. – v jednom kuse
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