
Zastupitelstvo městského obvodu           Ondřej TOPINKA 
Plzeň 10 - Lhota               

NÁVRH USNESENÍ 

 

Č.:   200608      ze dne: 8.6.2020 
 
Ve věci: Rozšíření dětského hřiště na návsi 
_________________________________________________________ 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 - Lhota 
k návrhu předkladatele po projednání: 
 
 
I. Bere na vědomí 
 důvodovou zprávu tohoto usnesení 
 
II. Schvaluje 
 

1. vytvoření pracovní skupiny, která osloví o nabídku minimálně 3 firmy a 
vybere z nich dodavatele požadovaných prvků a bude dále koordinovat 
stavbu 

 
2. účelové vázání finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje pro rok 

2020 ve výši 500 000 Kč - na finanční zajištění akce „Rozšíření 
dětského hřiště na návsi“ 

 
III. Ukládá 
 

starostce MO10 - Lhota podepsat smlouvu a uvolnit prostředky pro realizaci 
akce. 

 
  

Termín celkové realizace: do října 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zprávu předkládá:  Ondřej TOPINKA                 
 
Zprávu zpracoval dne:  1.6.2020          
 



DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
k návrhu usnesení ze dne 8.6.2020 ve věci rozšíření dětského hřiště na návsi 

1. Název problému a jeho charakteristika 
 

S rozrůstajícím počtem obyvatel je současná kapacita a stav dětského hřiště 
v centru obce nedostatečný. Chybí zejména prvky pro nejmladší děti 
(pískoviště) a oplocení celého bloku z důvodů bezpečnosti a zabránění 
znečišťování hrací plochy domácími zvířaty. 

2. Konstatování současného stavu a jeho charakteristika 

 
V současné chvíli není dětské hřiště oploceno. Na hřiště je umožněn volný 
přístup psů a všude na hřišti jsou psí výkaly. Oplocením zároveň dojde k 
jasnému vymezení dětského hřiště a tím i k vymezení platnosti provozního 
řádu (zákaz kouření, zákaz vstupu se psy, …). 
Další částí projektu je rozšíření hracích prvků, které vyplynuli z diskuse a 
návrhů, probíraných na ZMO 16.9.2019, jako jsou: dětské kryté pískoviště, 
houpačky a lanová dráha.  

3. Doporučení 

 
Vytvoření tří členné pracovní skupiny a udělení rozhodovací pravomoci pro 
výběr dodavatele požadovaných prvků. Pracovní skupina zajistí: 
 

• poptávku a výběr dodavatele 

• projekt - umístění a zaměření 

• spolupráci při montáži (nebo montáži vlastními silami) 

• koordinaci výkopových prací a logistiku potřebného materiálu (např. pro 
stavbu plotu) 

 
Starosta podepíše smlouvu s dodavatelskou firmou a zajistí proplacení 
dodavatelských faktur a výkonů práce z rozpočtu MO10 do celkové výše 
500tis Kč. 
Předpokládá se rozdělení projektu na dvě části, v první rozšíření prvků a 
v druhé oplocení hřiště nízkým dřevěným plotem. 

 
 
 
 
 


