Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 10 - Lhota

NÁVRH USNESENÍ
Č.: hřiště

ze dne: 25.4.2022

Ve věci: dofinancování a úpravy dětského hřiště
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 – Lhota k návrhu zastupitele po
projednání:
I.

Bere na vědomí
důvodovou zprávu

II.

Schvaluje
a)
b)
c)
d)
e)

III.

dofinancování stavby oplocení dle zaslané nabídky
zakoupení altánu a umístění na dohodnuté místo
zakoupení barev a úpravu pařezů dle důvodové zprávy
zakoupení stojanů na kola a umístění do prostoru návsi
zakoupení piknikových stolů

Ukládá
a) starostce MO10 Plzeň zajištění finančního pokrytí na uvedené
položky
b) p. Topinkovi nákup barev a realizaci bodu c) usnesení
c) koordinaci stanovené pracovní skupině (Kodl, Novák, Topinka) při
umísťování zakoupených prvků a stavbě oplocení

Zprávu předkládá:

Ondřej TOPINKA

Zastupitel MO10

Zprávu zpracoval dne:

20.4.2022

Ondřej TOPINKA

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení ze dne 25.4.2022 ke dofinancování a úpravám
dětského hřiště

1.

Název problému a jeho charakteristika
V souvislosti s dokončením projektu úpravy a rozšíření dětského hřiště, které
započalo v roce 2020 je potřeba reagovat na nově vzniklou situaci.

2.

Konstatování současného stavu a jeho charakteristika
Po vyřízení potřebných dokladů byl udělen územní souhlas se stavbou
oplocení a je možno dokončit započatý projekt úprav dětského hřiště.
Na jaře letošního roku došlo k odstranění několik stromů v místě herní plochy
na které je třeba reagovat a situaci dořešit.

3.

Předpokládaný stav
Dofinancování hřiště
Rozhodnutím zastupitelstva byla alokována částka 500tis. Kč a rozšíření
a oplocení dětského hřiště na návsi. První etapa (rozšíření herních
prvků) byla zrealizována za částku 311107,03 Kč. Druhá fáze (oplocení
hřiště) bude zrealizována za nejnižší nabídkovou cenu 219426 Kč (s
DPH). Pro dofinancování je tedy třeba navýšit alokovanou částku min. o
30533 Kč. Navrhujeme vytvořit menší rezervu pro případ dodělávek, jako
jsou např. cedule s provozním řádek a vyhradit celkem 50.000,- Kč.
Úprava hřiště
Z důvodu pokácení nebezpečných stromů na návsi navrhujeme upravit
vzniklé pařezy jakožto "desky" pro různé hry. Pařez zaříznout na
potřebnou výšku a upravit barvami řeznou plochu jako např. desku pro
člověče nezlob se nebo šachovnici. Finanční náklady do 2000,- Kč.
(cena barev).
Ze stejných důvodů navrhujeme vyřešit absenci zastínění míst na
dětském hřišti nákupem vhodného altánu nebo pergoly, kde by se mohli
návštěvníci hřiště částečně schovat před sluncem. Finanční nároky do
20ti tis. Kč.
Nákup nových prvků
Z důvodu časté návštěvnosti hřiště dětí a rodičů na kolech navrhujeme
zakoupení stojanů na kola a jejich umístění z vnější strany nově
vybudovaného plotu.
Finanční nároky jsou dle typu a použitého materiálu stojanu.
Doporučujeme zakoupit minimálně dva stojany. Cena trubkového se
pohybuje cca 2tis. Kč za kus pro 5 kol.

Pro větší komfort dětí při konzumaci svačin nebo nápojů navrhujeme
zakoupení jednoho nebo dvou kusů piknikových stolů včetně sezení.
Finanční náklady např. na betonový s dřevěným obložením 9500,- Kč.
V případě potřeby umístění stolu nebo altánu doprostřed hřiště
navrhujeme přesunout tabuli ke kraji ohraničeného prostoru plotem.

4.

Finanční nároky
Finanční nároky jsou odhadnuty u jednotlivých bodů výše.

