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

Usnesení ze 46. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 14.10.2020
1/46/2020/RMČ - Připomínky k 5. aktualizaci Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
RMČ bere na vědomí připomínky MČ podané dne 8.10.2020 k návrhu 5. aktualizace Zásad územního
rozvoje hl. m. Prahy a předkládá jejich projednání na nejbližší zasedání ZMČ.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Venturová
2/46/2020/RMČ - Trvalý vánoční strom na náměstí v Šeberově
RMČ souhlasí s objednávkou zasazení vzrostlého trvalého vánočního stromu na náměstí v Šeberově
podle nabídky ze dne 9.10.2020 „Vánoční strom – 6 m vysoký – Abies normanniana“ (vč. rozebrání
dlažby, instalace nové venkovní zásuvky, přepravy stromu z Německa, vsakovací zkoušky, veškerého
materiálu potřebného k výsadbě, kotvení, zpětné pokládky dlažby a mříže do dlažby, na zasazený
strom bude 2 letá záruka, zakázka bude hotova nejpozději v neděli 22.11.2020) u spol. Sadovnický a
zahradnický servis s.r.o., IČ 27404862, za cenu 275290,-Kč bez DPH.
T: 22.11.2020
Zodpovídá: Vítek
3/46/2020/RMČ - Výměna výbojkových reflektorů u tenisového kurtu ve sportovně oddychovém
areálu v Šeberově
RMČ souhlasí s objednávkou výměny výbojkových reflektorů u tenisového kurtu ve sportovně
oddychovém areálu v Šeberově u spol. ELEKTROSTAV Praha s.r.o., IČ 45306834, za cenu 76030,Kč bez DPH.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Vítek
4/46/2020/RMČ - Nízký kontejner na bioodpad
RMČ souhlasí s objednávkou 2 ks biokontejnerů 10m3 se sklopnými bočnicemi v polovině výšky u
spol. Kovos Cont s.r.o., IČ 02694794, za cenu 37500,-Kč bez DPH za 1 ks + doprava kontejnerů
5000,-Kč bez DPH, celkem za 80000,-Kč bez DPH.
T: 31.3.2021
Zodpovídá: Vítek
5/46/2020/RMČ - Nákup kancelářské techniky pro zajištění on-line schůzek
RMČ souhlasí s objednávkou kancelářské techniky pro zajištění on-line schůzek:
3 ks. kamera
2 ks. reproduktory
1 ks. notebook + myš
1 ks. software Teams od Microsoftu
za maximální celkovou cenu za hardware 24500,-Kč bez DPH a za software 4500,-Kč bez DPH od
spol. PRF s.r.o., IČ 26204444.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Vítek
Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

6/46/2020/RMČ - Pronájem hrobového místa
RMČ souhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Šeberově p. Václavu Jirounkovi,
občanovi Šeberova.
T: 30.11.2020
Zodpovídá: Dvořáková
7/46/2020/RMČ - Výjimka ze stanoveného počtu dětí ve třídách MŠ Na Příčné mezi
RMČ souhlasí s výjimkou ze stanoveného počtu dětí ve třídách Mateřské školy Na Příčné mezi 186,
Praha 4 v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a podle vyhlášky 14/2005 Sb. § 2 odst. 2 pro školní rok 2020/2021 a to ve třídě Rybiček 27 dětí, ve
třídě Motýlků 27 dětí, ve třídě Berušek 28 dětí a ve třídě Soviček 28 dětí, celkem 110 dětí, všechny
třídy jsou věkově smíšené.
Termín: šk. rok 2020/2021
Zodpovídá: Dvořáková
8/46/2020/RMČ - Žádost o předběžný souhlas se záborem na Kunratické spojce
RMČ předběžně souhlasí se záborem veřejného prostranství pro prodej sezónního ovoce v roce 2021
na tržním místě na Kunratické spojce (část pozemku parc. č. 1421/18 v k. ú. Šeberov) pro pí. Michaelu
Káňovou.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Vítek
9/46/2020/RMČ - Volby do školské rady ZŠ V Ladech – posun termínu
RMČ souhlasí s posunem termínu letošní volby do školské rady za zákonné zástupce žáků a zletilé
žáky z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a to do 14 dnů po znovuotevření základních škol.
Zodpovídá: Vítek
10/46/2020/RMČ - ASPI
RMČ souhlasí s objednáním předplatného aktuální verze aplikace NOVÉ ASPI od firmy Wolters
Kluwer ČR, a.s., IČ: 63077639 za cenu 19.518,- Kč bez DPH ročně a pověřuje starostku uzavřením
smlouvy.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Vítek
11/46/2020/RMČ - Revitalizace veřejného prostoru v Šeberově č. parc. 531/2, k. ú. Šeberov
RMČ souhlasí s objednávkou realizační dokumentace pro revitalizaci veřejného prostoru v Šeberově č.
parc. 531/2, k. ú. Šeberov, od spol. Living in green s.r.o., IČ 24828301, za cenu 15 tis. Kč bez DPH.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Venturová
12/46/2020/RMČ - Studie proveditelnosti parku v Šeberově – č. parc 1470/9, k. ú. Šeberov
RMČ souhlasí s objednávkou studie proveditelnosti parku v Šeberově – č. parc 1470/9, k. ú. Šeberov,
od spol. Living in green s.r.o., IČ 24828301, za cenu 17 tis. Kč bez DPH.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Venturová
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13/46/2020/RMČ - Oprava odpadu a montáž nových pisoárů v ZŠ V Ladech
RMČ souhlasí jako zřizovatel ZŠ V Ladech 6 s provedením opravy odpadu a montáží nových pisoárů
v ZŠ za cenu 73 tis. Kč. Oprava bude hrazena ze schváleného rozpočtu ZŠ.
Zodpovídá: Dvořáková
14/46/2020/RMČ - Jmenování inventarizační komise
RMČ jmenuje inventarizační komisi ve složení: Předsedkyně: Bohumila Černá, Členka: Pavlína
Kollárová, Členka: Anna Duchková.
T: 15.2.2021
Zodpovídá: Černá
15/46/2020/RMČ - Jmenování likvidační komise
RMČ jmenuje likvidační komisi ve složení: Mgr. Jiří Vítek – předseda, Tereza Pospíšilová – členka,
Ludmila Dvořáková – členka.
T: 15.2.2021
Zodpovídá: Vítek
16/46/2020/RMČ - Žádost o změnu účelu použití dotace HMP z VHP – ÚZ 98
RMČ souhlasí s podáním žádosti o změnu účelu použití dotace z VHP na HMP:
1/ 100 000,00 Kč (ÚZ 98), určené k financování investiční akce č. 80795 – Mateřská škola Hrnčíře,
která již byla dokončena, nově na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast kap. 06xx,
2/ 300,- Kč (UZ 98), určené k financování neziskových organizací, nově na sport kap. 04xx.
T: 30.11.2020
Zodpovídá: Černá

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2020.10.20
Venturová Datum:
10:21:46 +02'00'

Digitálně podepsal
RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
Datum: 2020.10.20
Archalousová 10:11:53 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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