Zápis kontrolního výboru
o provedené kontrole na MČ Praha – Šeberov dne 22. ledna 2019
Kontrolní komise:

Jitka Žáková – vedoucí kontrolní skupiny,
MUDr. Kateřina Kolková, Ing. Magdaléna Melzerová, Jan Brich
Jan Kastner se omluvil

Kontrolované období: listopad a prosinec 2018
Předmět kontroly:

Kontrola plnění ZMČ a RMČ, v návaznosti na smlouvy a faktury

Kontrola:

Kontrola byla zahájena v 8.00 hod a ukončena v 9.10 hod

Komisi byly dány k dispozici všechny požadované podklady za výše uvedené období.
Zastupitelstvo se v tomto období sešlo dvakrát, a to 8. listopadu 2018 a 10. prosince 2018.
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ZMČ schvaluje za ověřovatele zápisu pp.
Archalousovou a Mencla
ZMČ schvaluje doplnění bodu stanovení členů
ZMČ pro vyznačení doložky do programu
ustavujícího zasedání ZMČ
ZMČ schvaluje doplnění bodu Návrh zadání
změny/úpravy U 1345/00 ÚPSÚ HMP do
programu ustavujícího zasedání ZMČ
ZMČ schvaluje program jako celek v navrženém
doplněném znění
ZMČ stanovuje pro volbu starosty,
místostarosty, členů rady, předsedů a členů
kontrolního a finančního výboru veřejnou volbu
ZMČ stanovuje počet místostarostů na jednoho
ZMČ stanovuje, že: 1. funkce starosty a
místostarosty bude vykonávána jako
dlouhodobě uvolněná, 2. funkce členů rady,
předsedů a členů kontrolního a finančního
výboru bude vykonávána jako dlouhodobě
neuvolněná
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Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
stanovuje svým neuvolněným členům za výkon
funkce odměny za měsíc v následujících
částkách:
- Člen rady: 6 136,- Kč
- Předseda výboru/komise: 3 068,- Kč
- Člen výboru/komise: 2 557,- Kč
- Člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 534,Kč
Odměna bude poskytována ode dne konání
ustavujícího zasedání zastupitelstva. V případě
nástupu náhradníka na uprázdněný mandát
člena zastupitelstva MČ bude odměna
poskytována ode dne složení slibu. V případě
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí
bude odměna poskytována ode dne zvolení do
příslušné funkce.
V případě souběhu výkonu více funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva MČ se
stanovuje odměna jako souhrn odměn. Do
souhrnu jsou zahrnuty vždy maximálně 2
odměny tak, že za funkci s vyšší odměnou
schválenou zastupitelstvem MČ se poskytuje
odměna ve výši schválené zastupitelstvem MČ,
druhá odměna započítaná do souhrnu se
poskytuje v poloviční výši schválené
zastupitelstvem MČ. Do souhrnu se nezahrnují
odměny za člena zastupitelstva bez dalších
funkcí, starosty a místostarosty MČ.
ZMČ svolilo do funkce starostky městské části
uvolněné pro výkon této funkce Ing. Petru
Venturovou
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
zvolilo do funkce místostarostky městské části
uvolněné pro výkon této funkce RNDr. Michaelu
Archalousovou.
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
zvolilo do funkce člena rady městské části
neuvolněného pro výkon této funkce Ing.
Václava Paříka.
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
zvolilo do funkce členky rady městské části
neuvolněné pro výkon této funkce Ing. Věru
Brichovou Kratochvílovou.
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
zvolilo do funkce členky rady městské části
neuvolněné pro výkon této funkce Mgr.
Květoslavu Vitvarovou.
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
stanovuje počet členů finančního výboru na pět.
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Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
zvolilo do funkce předsedy finančního výboru
zastupitelstva městské části neuvolněného pro
výkon této funkce Mgr. Jiřího Melzera.
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
zvolilo do funkce člena finančního výboru
zastupitelstva městské části neuvolněného pro
výkon této funkce Ing. Jiřího Francka.
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
zvolilo do funkce člena finančního výboru
zastupitelstva městské části neuvolněného pro
výkon této funkce Ing. Vladimíra Mencla.
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
zvolilo do funkce člena finančního výboru
zastupitelstva městské části Ing. Milana
Komárka.
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
zvolilo do funkce členky finančního výboru
zastupitelstva městské části Mgr. Vlastu
Koláčkovou.
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
stanovuje počet členů kontrolního výboru na
pět.
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
zvolilo do funkce předsedkyně kontrolního
výboru zastupitelstva městské části neuvolněné
pro výkon této funkce Jitku Žákovou.
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
zvolilo do funkce člena kontrolního výboru
zastupitelstva městské části Jana Kastnera.
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
zvolilo do funkce člena kontrolního výboru
zastupitelstva městské části Jana Bricha.
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
zvolilo do funkce členky kontrolního výboru
zastupitelstva městské části neuvolněné pro
výkon této funkce Ing. Magdalénu Melzerovou.
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
zvolilo do funkce člena kontrolního výboru
zastupitelstva městské části MUDr. Kateřinu
Kolkovou.
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
schvaluje programový rámec zastupitelstva na
roky 2018-2022 v navrženém znění. Celý text je
přílohou usnesení.
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
schvaluje úpravu rozpočtu č. 39/2018 v
souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu
Parlamentu České republiky, do ZHMP a
zastupitelstev MČ HMP v roce 2018:
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Zastupitelstvo Městské části Praha-Šeberov
souhlasí s tím, aby doložky dle §43 zák. č.
131/2000 Sb. o hlavním městě Praze na listinách
schválených Zastupitelstvem Městské části
Praha-Šeberov podepisovaly pp. RNDr. Michaela
Archalousová a Ing. Věra Brichová Kratochvílová.

bez plnění

8.11.2018

29/UZ

Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov k
návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
nemá připomínky.
ZMČ schvaluje za ověřovatele zápisu pp.
Brichovou Kratochvílovou a Pilaře
ZMČ schvaluje program jako celek v navrženém
znění
ZMČ schvaluje pravidla rozpočtového provizoria
pro rok 2019
ZMČ Praha - Šeberov 1. ruší usnesení č. V. z 16.
zasedání ZMČ konaného dne 21. 5. 2012, 2.
schvaluje jednorázovou úhradu finančního
příspěvku od dárců na údržbu darovaných
pozemků podle jejich skutečné výměry, a to
22,80 Kč/m2/rok (komunikace a chodníky),
32,50 Kč/m2/rok (zeleň) a 3.424,0 Kč/1 sloup
VO/rok na dobu 5 let. Finanční částka bude
převedena před uzavřením darovací smlouvy na
účet MČ.
ZMČ schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha Šeberov č. 43/2018 v souvislosti s vrácením části
návratné finanční výpomoci z rozpočtu HMP ve
výši poskytnuté zálohy dotace - MŠ Hrnčíře
ZMČ schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha Šeberov č. 44/2018 v souvislosti s poskytnutím
dotace OPŽP na zakoupení kompostérů a vrácení
zálohové platby za kompostéry na bankovní účet
MČ
ZMČ schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha Šeberov č. 45/2018 v souvislosti s
dofinancováním rekonstrukce komunikací
Lipenská, Osvětová a Rojická II. Etapa
ZMČ Praha - Šeberov souhlasí s podáním žádosti
na HMP O. 1. odsvěření pozemků parc. č. 566/1,
679/3, 681, 712/6, 1485/5, 1534 k. ú. Šeberov ze
správy MČ Praha - Šeberov, 2. svěření pozemků
parc. č. 573/24, 741, 771, 798, 1002/1, 1002/2 k.
ú. Šeberov do správy MČ a pověřuje starostku
podáním těchto žádostí.
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Komise neshledala žádné pochybení u plnění ZMČ.
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K bodu č. 4/1 ze dne 10. prosince 2018, stav průběžně – bude se aplikovat, až se bude předávat
komunikace.

Rada MČ se v daném období sešla dne 7. listopadu 2018, 14. listopadu 2018, 28. listopadu 2018,
12. prosince 2018.
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RMČ jmenuje inventarizační komisi ve
složení: předsedkyně Bohumila Černá,
členové: Pavlína Kollárová, Anna Duchková
RMČ schvaluje objednávku úpravy oplocení
a nový plot MŠ Hrnčíře podle zaměření
geodetem p. Veindhalerem a dále výsadbu
lípy a thují a likvidaci keřů a pařezů na
zahradě MŠ Hrnčíře od společnosti
Sadovnický a zahradnický servis, s. r. o., IČ
27404862, za cenu 110 tis. Kč bez DPH
RMČ souhlasí s objednávkou pronájmu
vánočního osvětlení u spol MK - mont
illuminations, s. r. o., IČ 25424769, za cenu
131 549,- Kč bez DPH
RMČ schvaluje uzavření dodatku k pojistné
smlouvě s Generali pojišťovnou z důvodu
rozšíření majetku o náměstí Hrnčíře
RMČ schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha Šeberov č. 40/2018 - přesuny mezi
položkami v rámci kapitol
RMČ souhlasí s dozařazením bodu Návrh
zadání změny/úpravy U 1345/00 ÚPSÚ HMP
do programu ustavujícího zasedání ZMČ dne
8.11.2018 a doporučuje ZMČ, aby k návrhu
nemělo připomínky
RMČ schvaluje Organizační řád, který je
přílohou tohoto usnesení a ruší usnesení č.
1/106/2018/RMČ - Směrnice ze dne
8.10.2018
RMČ souhlasí s návrhem Dohody o skončení
pracovního poměru a Vzdání se funkce
tajemníka ÚMČ nebo Dohody o podmínkách
vzdání se funkce tajemnice ÚMČ za
podmínek, že paní tajemnici bude vyplaceno
7 platů jako odstupné a dále bude
následovat 2 měsíční výpovědní lhůta.
RMČ schvaluje uzavření dodatku č. 2 k
nájemní smlouvě ze dne 22. 12. 2010. Ruší
dodatek č. 1 ze dne 13. 3. 2012. Příloha č. 1
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RMČ schvaluje opravu keramické pece v
Baráčnické rychtě v Hrnčířích na základě
doporučení z revize podle nabídky ELSATHERMO, s. r. o., IČ 48026204, za orientační
cenu 28.000,- Kč bez DPH
RMČ 1. souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě s p. Ehringem Franzem
Manfredem na vybudování plynovodní
přípojky na pozemku parc. č. 49 v k. ú.
Šeberov za jednorázovou náhradu ve výši
5.000,- Kč bez DPH, 2. pověřuje starostku
podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti inženýrské sítě
RMČ souhlasí s objednávkou na zřízení
telefonu a internetu do nového pavilonu MŠ
Hrnčíře podle nabídky Tomáše Korába, IČ
88737144, za cenu 14.900,- Kč, není plátce
DPH
RMČ souhlasí s objednávkou skříňky na
provozní chemii pro gastroprovoz MŠ
Hrnčíře a první dávku chemie za cenu
21.825,60 Kč bez DPH dle cenové nabídky
Blažek Gastro, s. r. o., DIČ CZ03882179
RMČ souhlasí se zveřejněním výzvy k podání
nabídky v režimu zakázky malého rozsahu na
dodávku č. 9/2018 "Elektromobil"
RMČ ukládá tajemnici zajistit nabídku na
zakoupení uzamykatelné skříně do své
kanceláře a zpracovat důvodovou zprávu pro
RMČ
RMČ schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha Šeberov č. 41/2018 v souvislosti s výstavbou
náměstí v Hrnčířích
RMČ souhlasí s aktualizací Statutu
zaměstnaneckého fondu o příspěvek na
dopravu ve výši 3.500,- Kč paušálně
zaměstnanec/rok
RMČ souhlasí s uzavřením Dohody o
ustanovení znalce a dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo č. 44/2018 ze dne 1. 6. 2018 podle
návrhu JUDr. Bureše z AK DBK PARTBERS
RMČ zřizuje pětičlennou stavební komisi:
předsedu Ing. Petra Štěpánka, členy: Ing.
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Petra Rajtoru, Ing. Jana Škůrka, Ing. Radima
Staňka, Milana Urbana
RMČ bere na vědomí Protokoly o výsledku
veřejnoprávní kontroly na místě v Mateřské
škole, Praha 4, Na Příčné mezi 186 a
Základní škole, Praha 4, V Ladech 6
RMČ souhlasí s pronájmem urnového
hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích p.
Červenkové
RMČ souhlasí s objednávkou zastínění
pískoviště v MŠ Hrnčíře v ceně 18.150,- Kč
od Trofim Ondřej, IČ 70602221 a krytu na
pískoviště v MČ Hrnčíře v ceně 5.034,- Kč od
Trofimová Veronika, IČ 49596802
RMČ souhlasí s objednávkou vestavěné
skříně na prádlo v MŠ Hrnčíře za cenu
26.100,- Kč u p. Karla Drsky, IČ 63118203
RMČ souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy
o zřízení VB s PRE distribuce, a. s., IČ
27376516 na vybudování ve veřejném zájmu
součásti distribuční soustavy 1 kV v rozsahu
36 bm v rámci stavební akce: Praha 4 Šeberov, K Hrnčířům parc. 116/2 za
jednorázovou cenu 10.000,- Kč bez DPH a
pověřuje starostku podpisem smlouvy
RMČ souhlasí s objednávkou kabelu, krytu s
lankem a sady PS1 pro vánoční osvětlení u
spol. MK-mont illuminationc, s. r. o. nabídková cena 6.000,- Kč bez DPH
RMČ pověřuje starostku zasláním dopisu na
ředitele TSK, ředitele MP, na odbor dopravy
HMP a na radního HMP pro dopravu, ve
kterém bude MČ urgovat projekti
zkapacitnění kruhové křižovatky Chilská Opatovská - rampa D1
RMČ schvaluje program 1. zasedání ZMČ,
konaného dne 10.12.2018
RMČ přijímá stanovisko k návrhu obecně
závazné vyhlášky o školských obvodech
základní a mateřských škol a pověřuje
starostku odesláním stanoviska na MHMP
RMČ souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo o projekční činnosti č.
65/2018 ze dne 15. 8. 2018 se spol HW
Projekt, kterým se rozšiřuje dílo o projekt
navazující části ulice Za Šmatlíkem v délce
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RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o
dodávce a ochraně údajů katastru
nemovitostí vedených v elektronické
podobě se spol. Gepro, s. r. o.
RMČ souhlasí s objednávkou hracích prvků
na zahradu MŠ Hrnčíře dle nabídky spol.
Luna Progress za cenu 179.132,- Kč bez DPH
RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu
plochy na oplocení minigolfu ve Sportareálu
pro umístění reklamy pro Planet A, a. s.
RMČ souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
Smlouvy o dílo č. 48/2018 na akci
Rekonstrukce komunikací Lipenská,
Osvětová a Rojická II. Etapa s dodavatelem
spol. Inpros Praha, a. s., kterým se zvyšuje
cena za dílo o částku 835.105,21 Kč bez DPH.
RMČ souhlasí s poskytnutím prostor v
Baráčnické rychtě v Hrnčířích pro cvičení
jógy pro seniory pod vedením pí Petry
Brejchové s organizací Seniorem s radostí, z.
s. od ledna 2019 na dobu neurčitou zdarma.
RMČ jmenuje členy likvidační komise pp.
Dvořákovou, Jarošovou a Fialovou
RMČ souhlasí s objednávkou ozvučení
slavnostního rozsvícení vánočního stromu na
náměstí v Šeberově od p. Drahoslava Šámala
za cenu 3.850,- Kč, dodavatel není plátcem
DPH, cena je konečná
RMČ souhlasí s poskytnutím prostor v
Baráčnické rychtě v Hrnčířích pro konání
výročního sedění Obce baráčníků Hrnčíře ve
dnech 25. - 27. 1. 2019
RMČ schvaluje úpravu rozpočtu MČ č.
42/2018 - přesuny mezi položkami v rámci
ORJ
RMČ souhlasí s prodejem vozidla Mitsubishi
FUSO CANTER 3s13, SPZ 5AP6665 firmě
Michal Bohumel Ironex, IČ 10174133 za
cenu 413.223,- Kč bez DPH, tedy za cenu 500
tis. Vč. DPH
Vánoční slavnosti
RMČ schvaluje poskytnutí daru ve výši 5 tis.
Kč na EZS kostela sv. Prokopa v Hrnčířích
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Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba
Staršího Praha – Kunratice.
RMČ schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k
Mandátní smlouvě o zajištění komplexních
ekonomických služeb s Ing. Annou
Duchkovou, IČ: 67791042, kterým se zvyšuje
od 1.1.2019 měsíční odměna o 6 tis. Kč, a
pověřuje starostku podpisem dodatku.
RMČ souhlasí s uzavřením dohody o
předčasném užívání díla „Rekonstrukce
komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická II.
etapa“ sjednané v návaznosti na uzavřenou
smlouvu o dílo č. 48/2018 mezi
objednatelem MČ Praha – Šeberov a
zhotovitelem INPROS PRAHA a.s., IČ
47114444.
RMČ souhlasí s úhradou světel pro osvícení
stánků při slavnostním rozsvícení vánočního
stromu na náměstí v Šeberově dne
2.12.2018 za cenu 4500 Kč panu Kamilu
Kučerovi, IČ 15123529.
Rada Městské části Praha – Šeberov
schvaluje úpravu rozpočtu Městské části
Praha-Šeberov č. 46/2018 - přesuny mezi
položkami v závěru roku
RMČ souhlasí s uzavřením darovací smlouvy,
kterou MČ Praha – Šeberov daruje MŠ Na
Příčné mezi movitý majetek v celkové ceně
335806,58 Kč:
RMČ souhlasí s vyřazením z majetku MŠ a BR
a jeho likvidací v celkové částce 27217,40 Kč
RMČ souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k
mandátní smlouvě č. 45/2018 na technický
dozor na výstavbu nového pavilonu MŠ
Hrnčíře se spol. ORMI INVESTMENT, s.r.o., IČ
283 78 164 schválené dne 28.5.2018
usnesením č. 19/97/2018/RMČ s
prodloužením termínu za cenu 13 tis. Kč za
každý další započatý měsíc do odstranění
všech vad a nedodělků
RMČ
1/ ruší usnesení č. 18/108/2018/RMČ ze dne
7.11.2018,
2/ pověřuje starostku postupovat v souladu
se smlouvou o dílo č. 44/2018 ze dne
1.6.2018 ve znění uzavřeného dodatku č. 1. Pragotrade
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K bodu 14/108 ze dne 7. listopadu 2018 – MČ bude opakovaně pořádat výběrové řízení
K bodu 15/108 ze dne 7. listopadu 2018 – Kontrolní výbor doporučuje zrušit usnesení o koupi
uzamykatelné skříně do kanceláře tajemníka. Pověřuje vedoucí kontrolní skupiny o sdělení
tohoto doporučení paní starostce.
K bodu 18/108 ze dne 7. listopadu 2018 – tento bod byl zrušen bodem 9/3 ze dne
12. prosince 2018
K bodu 5/2 ze dne 28. listopadu 2018 – hrací prvky jsou objednány a instalace bude probíhat

Zápis vyhotovila: Jitka Žáková
Dne: 24. ledna 2019

