
1. Jak je ve vaší městské části zabezpečen úklid veřejných prostranství?

Úklid veřejných prostranství je zajišťován vlastním Odborem technické správy.

2. Existuje metodika či jiný předpis upravující pravidla úklidu (s výjimkou OZV města
Prahy 8/2008)?

Pravidla úklidu neupravují žádné jiné předpisy, vyjma bezpečnostních postupů a předpisů.

3. Kolik prostředků bylo vynaloženo za na úklid veřejných prostranství (za jednotlivé
roky/v posledních 3 letech)? (Je-li to možné prosím o poskytnutí podrobnějšího členění
na práce dle sezónní potřeby.)

Z rozpočtu městské části byly na úklid veřejných prostranství vyčleněny v jednotlivých
letech následující prostředky:

2010 - 50 tis. Kč
2011 - 50 tis. Kč
2012 - 100 tis. Kč

Detailnější informace nemá bohužel ÚMČ Praha - Lysolaje k dispozici. Vytvoření těchto
informací by bylo časově a finančně náročné.

4. Kdo/jaká firma zabezpečuje úklid veřejných prostranství?

Vlastní odbor městské části v rámci ročního rozpočtu.

5. Jak byl vybrán subjekt zabezpečující úklidy?

Žádný soukromý subjekt vybírán nebyl. Zaměstnanci jsou vybíráni výběrovým řízením.

6. V případě že byl vybrán na základě veřejné zakázky prosím o poskytnutí zadávací
dokumentace a smlouvy s vybraným uchazečem.

Neproběhla veřejná zakázka.

7. Jaká hodnotící kritéria byla použita pro výběr vítězného uchazeče?

8. Jaká hodnotící kritéria/ukazatele používáte pro hodnocení kvality a provádění
kontroly odvedených prací?



Měsíční zprávy vedoucího zaměstnance odboru. Ohlasy občanů na kvalitu odvedených prací.

9. Existuje sazebník cen/úhrad za jednotlivé úklidové práce?

Sazebník existuje v omezené míře. Hodinová sazba za práci zaměstnance je stanovena na
350,- Kč včetně DPH a hodina práce multikáry je stanovena na 500,- Kč včetně DPH. Na
konkrétní činnosti sazebník neexistuje.

10. Využívali jste pro úklid veřejných prostranství veřejné služby? (pokud ano, prosím
uveďte bližší informace o počtu osob, typu práce)

Ano v roce 2012 využívala MČ Praha - Lysolaje veřejné služby pro drobné úklidové práce
(zametání, úklid popadaných dřevin atd.). Počet osob v roce 2012 byl 3.

11. Využívali jste pro úklid veřejných prostranství spolupráci s některou chariativní či
neziskovou organizací pro zaměstnávání znevýhodněných osob? (pokud ano, prosím
uveďte s jakou organizací jste spolupracovali, počty osob, typ práce a způsob
odměňování)

Nevyužívali.


