MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV
K Hrnčířům 160, Praha 4 – Šeberov, PSČ 149 00

Zápis ze 80. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 27. 9. 2017
Přítomni: pp. Kratochvílová, Brich, Archalousová, Venturová
Zapisuje: p. Archalousová
Omluveni: pp.Vitvarová, Šteflová – dlouhodobá pracovní neschopnost
Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka v 9:00.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna jsou již splněna nebo probíhají.
2. Natření čelní fasády ZŠ
Přes prázdniny byla provedena oprava ZŠ na základě usnesení RMČ č. 1/77/2017/RMČ ze dne
14.8.2017. RMČ schválila objednání prací souvisejících s opravou čelní a štítové stěny budovy
základní školy V Ladech 6 dle cenové nabídky od společnosti Kis-Kis Fortuna s.r.o., Nitranská 9,
Praha 3, IČ: 26149923 za cenu 74.374,-Kč bez DPH a opravu soklu čelní a štítové stěny budovy ZŠ
V Ladech 6 od stejné společnosti za cenu 35.026 Kč bez DPH. Celková částka byla 109.400,-Kč bez
DPH.
Nyní pan ředitel požádal MČ ještě o natření čelní fasády, aby byl sjednocen vzhled. Proto jsme
požádali o nacenění opět spol. Kis-Kis Fortuna s.r.o. Nabídka je na 63491,-Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
RMČ
1. schvaluje objednání prací souvisejících s natřením čelní fasády budovy základní školy
V Ladech 6 dle cenové nabídky od společnosti Kis-Kis Fortuna s.r.o., Nitranská 9, Praha 3, IČ:
26149923 za cenu 63491,--Kč bez DPH,
2. pověřuje starostku vystavením objednávky.
T: 30.9.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/80/2017/RMČ

Tel: 244911713
Fax: 244912801

IČO: 002 41 717
e-mail: info@seberov.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS a.s.
č.účtu: 2000692309/0800

3. Vybudování fitparku
Vzhledem k tomu, že MČ dostala dotaci ve výši 600 tis. Kč na vybudování fitparku, je nutné poptat
firmy a získat 3 nabídky přesně dle podmínek dotace.
Návrh usnesení:
RMČ pověřuje místostarostku Kratochvílovou zajištěním 3 nabídek na realizaci fitparku dle podmínek
získané dotace od HMP.
T: 31.10.2017
Zodpovídá: Kratochvílová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/80/2017/RMČ

4. Změna nájemce hrobového místa č. 202
Paní Jitka Černá požádala o změnu nájemce hrobového místa č. 202 na hřbitově v Hrnčířích. Původní
nájemkyně Alena Černá zemřela.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se změnou nájemce hrobového místa č. 202 na hřbitově v Hrnčířích.
T: 30.10.2017
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/80/2017/RMČ

5. Úpravy Hrnčířského hřbitova – truhlářské práce
Vzhledem k tomu, že dne 14.9.2017 schválilo ZHMP přidělení účelově vázané neinvestiční dotace
naší městské části z investiční rezervy HMP na úpravy Hrnčířského hřbitova ve výši 2,5 mil. Kč,
poptali jsme truhlářské práce – výměnu vstupních dveří márnice, úpravu altánu na rozptylové loučce.
Nabídka od p. Karla Drsky je na 36200,-Kč za vstupní dveře márnice, 27000,-Kč za úpravu altánu,
celkem 63200,-Kč. P. Drska není plátcem DPH, cena je tedy konečná.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním truhlářských prací - výměnu vstupních dveří márnice, úpravu altánu na
rozptylové loučce – od p. Karla Drsky, IČ 63118203 za celkovou cenu 63200,-Kč.

T: 31.10.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/80/2017/RMČ
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6. Úpravy Hrnčířského hřbitova – vyčištění a oprava studny a pumpy
Vzhledem k tomu, že dne 14.9.2017 schválilo ZHMP přidělení účelově vázané neinvestiční dotace
naší městské části z investiční rezervy HMP na úpravy Hrnčířského hřbitova ve výši 2,5 mil. Kč,
poptali jsme čištění, dezinfekci a opravu studny a opravu ruční pumpy. Nabídka od p. Jana Červenky
ze Všenor, IČ 71060715 je na celkem 41500,-Kč. P. Červenka není plátcem DPH, cena je tedy
konečná.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním čištění, dezinfekce a opravy studny a opravu ruční pumpy – od p. Jana
Červenky, IČ 71060715 za celkovou cenu 41500,-Kč.
T: 31.10.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/80/2017/RMČ
7. Úpravy Hrnčířského hřbitova – zámečnické práce
Vzhledem k tomu, že dne 14.9.2017 schválilo ZHMP přidělení účelově vázané neinvestiční dotace
naší městské části z investiční rezervy HMP na úpravy Hrnčířského hřbitova ve výši 2,5 mil. Kč,
poptali jsme v márnici horní lunety oken vyklápěcí, aby budova větrala a novou branku směrem ke
kontejnerům. Nabídka od spol. Kovovýroba Rohlík s.r.o., IČ 06279589 je na:
4 lunety á 7500,-Kč, tj. 30000,-Kč,
branka 6500,-Kč,
celkem 36500,-Kč.
Spol. Kovovýroba Rohlík s.r.o. není plátcem DPH, cena je tedy konečná.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním vyklápěcích horních lunet oken v márnici a nové branky do hřbitovní zdi
od spol. Kovovýroba Rohlík s.r.o., IČ 06279589, za celkovou cenu 36500,-Kč.
T: 31.10.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/80/2017/RMČ
8. Stavební komise
RMČ se seznámila se zápisem ze stavební komise konané dne 22.9.2017 a pověřila pí. Kollárovou
odesláním stanovisek stavebníkům v souladu se závěry stavební komise.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s odesláním stanovisek stavebníkům podle závěrů stavební komise ze dne 22.9.2017.
T: 30.9.2017
Zodpovídá: Kollárová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/80/2017/RMČ
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9. Úpravy Hrnčířského hřbitova – nákup nového mobiliáře
Vzhledem k tomu, že dne 14.9.2017 schválilo ZHMP přidělení účelově vázané neinvestiční dotace
naší městské části z investiční rezervy HMP na úpravy Hrnčířského hřbitova ve výši 2,5 mil. Kč,
objednáme u spol. ADVAS s.r.o., u které jsme již objednávali městský mobiliář, 14 ks. laviček
kombinace beton + dřevo á 3090,-Kč, 2 ks. odpadkový koš betonový á 2290,-Kč vč. plechové vložky
+ doprava.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním 14 ks. laviček kombinace beton + dřevo á 3090,-Kč, 2 ks. odpadkový koš
betonový á 2290,-Kč vč. pozinkované vložky + doprava 3450,- Kč u spol. ADVAS s.r.o., IČ
27549674, cena celkem 52290,-Kč bez DPH.

T: 31.10.2017
Zodpovídá: Kratochvílová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/80/2017/RMČ
10. Úpravy Hrnčířského hřbitova – nákup kamenných výrobků
Vzhledem k tomu, že dne 14.9.2017 schválilo ZHMP přidělení účelově vázané neinvestiční dotace
naší městské části z investiční rezervy HMP na úpravy Hrnčířského hřbitova ve výši 2,5 mil. Kč,
objednáme u spol. Tesera CB s.r.o., IČ: 281 32 769, studna k sestavení ručně tesaná – obklad díly
30/12cm – cena 10 tis. Kč, kryt prům. 120 cm dělený 2 ks. žulový – cena 10 tis. Kč + doprava cca 5-10
tis. Kč..
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním studna k sestavení ručně tesané u spol. Tesera CB s.r.o., IČ: 281 32 769
v max. ceně vč. dopravy 30 tis. Kč bez DPH.
T: 31.10.2017
Zodpovídá: Kollárová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/80/2017/RMČ
11. Veřejná zakázka malého rozsahu „Úpravy Hrnčířského hřbitova – stavební a
zahradnické práce“
Vzhledem k tomu, že dne 14.9.2017 schválilo ZHMP přidělení účelově vázané neinvestiční dotace
naší městské části z investiční rezervy HMP na úpravy Hrnčířského hřbitova (oprava hřbitovních zdí,
márnice, cestiček, studny, nákup nového mobiliáře a dosadba zeleně) ve výši 2,5 mil. Kč, schválilo
ZMČ dne 25.9.2017 usnesením č. 13/23/2017/ZMČ záměr vypsání veřejných zakázek v režimu
zakázky malého rozsahu na úpravy Hrnčířského hřbitova. Hlavní částí úprav budou: oprava a nátěr
hřbitovní zdi, oprava márnice – oprava a nátěr venkovních omítek, drenáž okolo márnice, oprava
střechy, zámková dlažba pod altán na rozptylové louce, zavlažovací systém na rozptylové louce,
mlatové chodníčky mezi hroby, zahradnické práce – dosadba zeleně, vyčištění stávající zámkové
dlažby a úprava stávající zeleně.
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zveřejněním výzvy k podání nabídky v režimu zakázky malého rozsahu na veřejnou
zakázku „Úpravy Hrnčířského hřbitova – stavební a zahradnické práce“, která bude obsahovat tyto
práce: oprava a nátěr hřbitovní zdi, oprava márnice – oprava a nátěr venkovních omítek, drenáž okolo
márnice, oprava střechy, zámková dlažba pod altán na rozptylové louce, zavlažovací systém na
rozptylové louce, mlatové chodníčky mezi hroby, zahradnické práce – dosadba zeleně, vyčištění
stávající zámkové dlažby a úprava stávající zeleně.

T: 30.10.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/80/2017/RMČ
12. Dokumentace pro územní a stavební řízení na „Rekonstrukci komunikací Lipenská,
Osvětová a Rojická - II. etapa
Vzhledem k tomu, že již 15.9.2016 schválilo ZHMP převod finančních prostředků ve výši 10,3 mil. Kč
z OTV MHMP do rozpočtu naší městské části, a to na rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a
Rojická - II. etapa (Záměr obsahuje rekonstrukci komunikační sítě včetně úpravy a oprav dotčených
inženýrských sítí, dešťové kanalizace a související úpravy zeleně a veřejných ploch. Záměr navazuje
na rekonstrukci komunikací Lipenská a Osvětová – I. etapu, která byla provedena v souvislosti s
odstraňováním následků povodní z roku 2013. Realizací záměru bude dokončena rekonstrukce jak
povrchů komunikací, tak i kanalizace. Jedná se o jedny z posledních komunikací v obci, jejichž
současný stav je žalostný́ a vyžadující kompletní rekonstrukci.) je nutné začít tuto částku nejpozději
v letošním roce začít čerpat, jinak o ní naše městská část přijde. Proto jsme se spojili se spol. d plus
projektová a inženýrská a.s., která již připravovala tuto dokumentaci pro hl. m. Prahu, a objednali u
nich dokumentaci pro územní a stavební řízení.
Původní dokumentaci pro MHMP zpracovávala spol. d plus projektová a inženýrská a.s., IČ
26760312, proto u ní objednáme aktualizaci projektové dokumentace pro DUR a celou dokumentaci
pro stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace. Nabídka spol. d plus je za cenu
Aktualizace DUR 50 tis. Kč
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace 500 tis. Kč
Celkem: 550 tis. Kč bez DPH
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se spol. d plus projektová a inženýrská a.s., IČ 26760312,
na aktualizaci projektové dokumentace pro DUR a dokumentaci pro stavební povolení v podrobnosti
prováděcí dokumentace na „Rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa“ Za
cenu 550 tis. Kč bez DPH.
T: 30.10.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 11/80/2017/RMČ
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13. Veřejná zakázka v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na „Rekonstrukci
komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa – údržbové práce mezi ulicí U
Školky a stávající strouhou v Hrnčířských loukách“
Vzhledem k tomu, že již 15.9.2016 schválilo ZHMP převod finančních prostředků ve výši 10,3 mil. Kč
z OTV MHMP do rozpočtu naší městské části, a to na rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a
Rojická - II. etapa (Záměr obsahuje rekonstrukci komunikační sítě včetně úpravy a oprav dotčených
inženýrských sítí, dešťové kanalizace a související úpravy zeleně a veřejných ploch. Záměr navazuje
na rekonstrukci komunikací Lipenská a Osvětová – I. etapu, která byla provedena v souvislosti s
odstraňováním následků povodní z roku 2013. Realizací záměru bude dokončena rekonstrukce jak
povrchů komunikací, tak i kanalizace. Jedná se o jedny z posledních komunikací v obci, jejichž
současný stav je žalostný́ a vyžadující kompletní rekonstrukci.) je nutné začít tuto částku nejpozději
v letošním roce začít čerpat, jinak o ní naše městská část přijde. Proto ZMČ schválilo den 25.9.2017
usnesení, že souhlasí se záměrem vypsání veřejných zakázek v režimu zjednodušeného podlimitního
řízení na jednotlivé práce.
Práce lze zahájit v letošním roce údržbovými pracemi mezi ulicí U Školky a stávající strouhou
v Hrnčířských loukách podle studie spol. d plus projektová a inženýrská a.s. Dne 27.9.2017 jsme pro
tyto práce dostali souhlasné stanovisko od Odboru ochrany prostředí MHMP jako správce zvláště
chráněného území, přírodní památky Hrnčířské louky a jako správce Kunratického potoka.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zveřejněním výzvy k podání nabídky v režimu zjednodušeného podlimitního řízení
na „Rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa – údržbové práce mezi ulicí U
Školky a stávající strouhou v Hrnčířských loukách“ podle studie spol. d plus projektová a inženýrská
a.s.
T: 30.10.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 12/80/2017/RMČ
14. Mobilní aplikace – spol. Anywhere s.r.o. – roční paušál
Na základě skutečnosti, že starosta Dostál poslal objednávku č. 15/STA/2016 ze dne 12.8.2016
společnosti Anywhere s.r.o. na zpracování aplikace, včetně platby za roční provoz systému a potřebné
školení a již nebyla přiložena původní nabídka v položkovém členění, nevěděli jsme, že společnost
Anywhere nám bude fakturovat roční tarif ve výši 8.160,-Kč bez DPH. Z důvodu nutnosti zveřejnit vše
v registru smluv je potřebné nyní uzavřít dohodu o provozování systému se stanoveným ročním
tarifem.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením objednávky na provozování systému se stanoveným ročním tarifem 8.160,Kč bez DPH se společností Anywhere s.r.o., IČ:27905047.
T: 30.10.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 13/80/2017/RMČ
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15. Kronikář
Vzhledem ke skutečnosti, že dříve psal kroniku pan Dr. Jiří Bartoň společně s paní Bartoňovou do
roku 1998, spojili jsme se s nimi a paní Mgr. Marta Bartoňová souhlasila s psaním kroniky, dopíše
chybějící roky a bude psát kroniku i nadále.
Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí, že kroniku MČ bude psát paní Mgr. Marta Bartoňová. S paní Bartoňovou bude
uzavřena dohoda o provedení práce.
T: 30.10.2017
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 14/80/2017/RMČ
16. Odměny ředitelům zřízených organizací – ZŠ, MŠ
Na základě stanovených kritérií pro udělování odměn ředitelům zřízených organizací a podkladů pro
hodnocení poskytnutých panem ředitelem ZŠ a paní ředitelkou MŠ je navrženo následující usnesení.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje pololetní odměny podle platných schválených pravidel hodnocení ředitelů zřízených
organizací ve výši jednoho hrubého platu pro pana ředitele ZŠ V Ladech 6 Mgr. Jaroslava Střeštíka a
ve výši jednoho hrubého platu pro ředitelku MŠ Na Příčné mezi 186 Dagmar Řehákovou.
T: 30.10.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 15/80/2017/RMČ
17. Úpravy Hrnčířského hřbitova – nákup kamenných výrobků
Vzhledem k tomu, že dne 14.9.2017 schválilo ZHMP přidělení účelově vázané neinvestiční dotace
naší městské části z investiční rezervy HMP na úpravy Hrnčířského hřbitova ve výši 2,5 mil. Kč,
objednáme u spol. Kameny.cz s.r.o., IČ: 05716063:
3 ks. kamenných umyvadel 60 x 40 x 105 cm v ceně 12900,-Kč/kus
2 ks. koryto na konve 120 x 60 cm v ceně 9900,-Kč/kus
+ doprava.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním 3 ks. kamenných umyvadel a 2 ks. koryt na konve u spol. Kameny.cz
s.r.o., IČ: 05716063 v max. ceně vč. dopravy 61 tis. Kč včetně DPH.
T: 31.10.2017
Zodpovídá: Kollárová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 16/80/2017/RMČ
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Jednání bylo ukončeno v 10:00 hod.
Zapsala: RNDr. Michaela Archalousová

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2017.09.27
Venturová Datum:
11:27:50 +02'00'

Ing. Petra Venturová
Starostka MČ Praha Šeberov
Digitálně podepsal RNDr.

RNDr. Michaela Michaela Archalousová
2017.09.27
Archalousová Datum:
11:34:05 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
Zástupce starosty MČ Praha Šeberov
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