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

Usnesení z 34. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 15.4.2020
1/34/2020/RMČ - Odpuštění platby za inzerci ve Zpravodaji
RMČ odpouští platby za inzerci ve Zpravodaji občanům a firmám se sídlem v MČ, kteří v důsledku
opatření MZ ČR z důvodu zamezení šíření nákazy koronavirem museli uzavřít své provozovny a to v
číslech 02-06/2020.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Černá

2/34/2020/RMČ - Dovoz obědů pro manžele Procházkovy
RMČ souhlasí se zařazením manželů Josefa a Marty Procházkových do seznamu občanů MČ, kteří
nejsou schopni ze zdravotních nebo sociálních důvodů si sami zajistit obědy, a MČ jim tak bude
přispívat částkou 30 Kč na každý oběd od spol. Mosaica Catering - David Malantuk, IČ 49856138.
T: 15.4.2020
Zodpovídá: Vítek

3/34/2020/RMČ - Veřejná zakázka malého rozsahu č. 2/2020 - Rekonstrukce komunikací
Šeberov
RMČ souhlasí se zveřejněním výzvy k podání nabídky v režimu zakázky malého rozsahu na stavební
práce č. 2/2020 „Rekonstrukce komunikací Šeberov“.
T: 30.4.2020
Zodpovídá: Archalousová, Kollárová, Vítek, Venturová

4/34/2020/RMČ - Účetní závěrky za rok 2019 MČ, MŠ a ZŠ
RMČ
1/ schvaluje účetní závěrku za rok 2019 ZŠ V Ladech 6,
2/ schvaluje účetní závěrku za rok 2019 MŠ Na Příčné mezi 186,
3/ schvaluje předložení účetní závěrky MČ za rok 2019 na nejbližší zasedání ZMČ.
T: 30.6.2020
Zodpovídá: Archalousová

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

5/34/2020/RMČ - Profil zadavatele – prodloužení licence
RMČ souhlasí s objednávkou licence - verze Premium na Portálu pro vhodné uveřejnění – Profil
zadavatele od spol. QCM, s.r.o., IČ 26262525 za 6.000,- Kč + DPH / rok s pravidelným ročním
obnovováním licence za stejnou cenu.
T: 30.4.2020
Zodpovídá: Vítek

6/34/2020/RMČ - Žádost o pronájem hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích - pí. Nováková
RMČ nesouhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích pí. Šárce Novákové,
protože není občankou Šeberova.
T: 30.4.2020
Zodpovídá: Dvořáková

7/34/2020/RMČ - Žádost o pronájem hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích - pí. Zedníková
RMČ nesouhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích pí. Marcele
Zedníkové, protože není občankou Šeberova.
T: 30.4.2020
Zodpovídá: Dvořáková

8/34/2020/RMČ - Dodatky k nájemním smlouvám – odpuštění nájemného nájemcům MČ
z důvodu přerušení provozu v důsledku opatření Vlády a MZ ČR
V návaznosti na usnesení RMČ č. 2/MIM3/2020/RMČ ze dne 15.3.2020 RMČ souhlasí s uzavřením
dodatků k nájemním smlouvám na odpuštění nájemného s nájemci na území MČ, kteří museli
v důsledku opatření Vlády ČR a MZ ČR uzavřít své provozovny.
T: do 1 měsíce po skončení trvání opatření Vlády a MZ ČR
Zodpovídá: Venturová, Vítek

9/34/2020/RMČ - Čerpání dotace na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením
koronaviru
V návaznosti na usnesení RMČ č. 2/MIM4/2020/RMČ ze dne 19.3.2020 RMČ bere na vědomí, že
poskytnutá dotace od HMP na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením koronaviru byla
nebo bude využita následujícím způsobem:
Látkové roušky pro opakované použití 215 tis. Kč
Plastové lahvičky na dezinfekci 20 tis. Kč
Teploměry 39 tis. Kč
Stojany na dezinfekci 286 tis. Kč
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Stánky na vydávání dezinfekce a roušek 91 tis. Kč
Jednorázové roušky 146 tis. Kč
Ozonové generátory pro dezinfekci budov 76 tis. Kč
DPP 7 tis. Kč
Odměny zaměstnancům ÚMČ 50 tis. Kč
Odvody soc. a zdr. 17 tis. Kč
Nákup drobného materiálu jako např. samolepících štítků, tonerů, kanc. papíru, materiálu na šití
roušek, kanystrů apod. 41,5 tis. Kč
10/34/2020/RMČ - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pp.
Bartoníčkem a Hořejším
RMČ
1. souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pp. Ing.
Pavlem Bartoníčkem a Ing. Petrem Hořejším na pozemku parc. č. 536/1 v k. ú. Šeberov pro
vybudování plynovodní, vodovodní a kanalizační přípojky za cenu 5 tis. Kč bez DPH za přípojku,
celkem za 15 tis. Kč bez DPH,
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
T: 30.4.2020
Zodpovídá: Kollárová, Venturová
11/34/2020/RMČ - Smlouva o zřízení věcného břemene s Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
RMČ
1.
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. 959/2014/OP s Pražská
plynárenská Distribuce, a.s., IČ: 27403505 za účelem zřízení a vymezení věcného břemene
osobní služebnosti energetického vedení na pozemku parc. č. 73, k. ú. Šeberov, dle
geometrického plánu č. 1838-104/2014, za jednorázovou cenu 5000,- Kč bez DPH,
2.
pověřuje starostku podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
T: 30.4.2019
Zodpovídá: Kollárová, Venturová

12/34/2020/RMČ - Dary občanů městské části na podporu boje s koronavirem
RMČ souhlasí s přijetím darů od pp. Binh Huynh Tan a Thanh Tuan Tran ve výši 15 tis. Kč a od
nejmenovaného občana MČ ve výši 5 tis. Kč. Darované částky budou použity na podporu boje s
koronavirem.
T: 30.6.2020
Zodpovídá: Černá
13/34/2020/RMČ - Veřejná zakázka malého rozsahu č. 3/2020 – Čekárny na zastávky MHD
RMČ souhlasí se zveřejněním výzvy k podání nabídky v režimu zakázky malého rozsahu na dodávku
5 ks. krytých čekáren na zastávky MHD – VZ č. 3/2020 „Čekárny na zastávky MHD“.
T: 31.5.2020
Zodpovídá: Archalousová, Kollárová, Vítek, Venturová
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14/34/2020/RMČ - Program 8. zasedání ZMČ dne 27.4.2020
RMČ schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Šeberov, které se bude konat
v pondělí 27.4.2020 od 17:00 hodin na náměstí v Šeberově (ul. V Ladech, ul. K Hrnčířům):
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola zápisu předchozího zasedání
5. Kontrola plnění předchozích usnesení
6. Schválení účetní závěrky Městské části Praha - Šeberov za rok 2019
7. Úprava v rámci schváleného rozpočtu Městské části Praha-Šeberov na rok 2020
8. Úprava rozpočtu č. 3/2020 v souvislosti s účelovou neinvestiční dotací pro místní veřejnou
knihovnu
9. Úprava rozpočtu č. 4/2020 v souvislosti s účelovou neinvestiční dotací z OP VVV -Šablony
pro MŠ a ZŠ II
10. Úprava rozpočtu č. 5/2020 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP PPR na realizaci akce
Mateřská škola Hrnčíře
11. Úprava rozpočtu č. 6/2020 v souvislosti s ponecháním účelových prostředků HMP z roku 2019
a let dřívějších k čerpání v roce 2020
12. Úprava rozpočtu č. 7/2020 v souvislosti s účelovou neinvestiční dotací na výdaje při řešení
krizové situace v souvislosti s šířením koronaviru
13. Úprava rozpočtu č. 8/2020 v souvislosti s dary občanů MČ na podporu boje s koronavirem
14. Úprava rozpočtu č. 9/2020 v souvislosti s poskytnutím účelové dotace HMP na akci
Rekonstrukcí komunikací Šeberov
15. Delimitace projektu ZŠ Šeberov na investiční odbor MHMP
16. Různé, informace
T: 17.4.2020
Zodpovídá: Venturová

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2020.04.17
Venturová Datum:
08:44:51 +02'00'

Digitálně podepsal
RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
Datum: 2020.04.17
Archalousová 08:29:41 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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