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Dotaz ze 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 
 
 
Vážený pane,  
 
na základě Vašeho požadavku ze 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 Vám tímto sděluji:  
 
Jak Vám již bylo opakovaně v předcházejících letech sděleno, k výměně dlažby v prostoru kolumbárií na Chodovském 
hřbitově dochází postupně již od roku 2006. Důvodem oprav je zejména zajištění bezpečnosti procházejících osob, neboť 
dlažba se kvůli posunům podloží propadá. 
 
V květnu 2006 byla provedena poptávka, v rámci které byl z předložených nabídek vybrán nejvhodnější dodavatel – 
Kamenictví Šumec. 
 
U tohoto dodavatele jsou ročně - formou objednávky - zadávány opravy dlažby, vždy v rozsahu finančních prostředků 
schválených Zastupitelstvem městské části Praha 11 na příslušný rok v oddíle 36 rozpočtu městské části Praha 11. 
 
Cílem oprav je zejména zajištění bezpečnosti procházejících osob, vyrovnání terénního schodu, sjednocení vzhledu 
prostoru kolumbárií a v neposlední řadě i zlepšování vzhledu Chodovského hřbitova jako celku. 
 
Náklady na výměnu dlažby od roku 2009 – 2012: 
2009 180 000 Kč (2 pole) 
2011 110 000 Kč (1 pole – nárůst nákladů z důvodu zvýšení sazby DPH) 
2012  110 000 Kč (1 pole) 
Součástí prací je i ekologická likvidace odpadu. 
 
Na závěr bych ráda připomněla, že na základě Vašeho podnětu byla v roce 2008 provedena útvarem interního auditu  
a kontroly a kontrolním výborem kontrola hospodárnosti oprav dlažby, která neshledala předražení oprav, nedostatky 
v odvedené práci dodavatele ani v postupu odboru kancelář tajemníka. Dokončení oprav dlažby předpokládám  
(v návaznosti na schválený rozpočet budoucích let) v horizontu 2 až 3 let. 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Helena Křovinová 
vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 


