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

Usnesení z 66. jednání Rady městské části Praha - Šeberov
konaného dne 1.3.2017
1/66/2017/RMČ - Kontrola plnění usnesení RMČ – Simple myčka
RMČ konstatuje, že dosud není splněno usnesení 7/51/RMČ ze dne 15.9.2016 v bodě
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, která měla být do 30 dnů po souhlasu s provedením
stavby, tedy do 17.11.2016.
RMČ pověřuje tajemnici zjistit stav projektu a navrhnout další postup.
T: Šteflová
Zodpovídá: 15.3.2017
2/66/2017/RMČ - Kontrola plnění usnesení RMČ – špejchar
RMČ rozhodla o posunutí termínu (usnesení 4/61/RMČ ze dne 18.1.2017 k poruše statiky
schodiště v objektu Špejchar, ulice V Ladech) zajištění vyjádření projektanta špejcharu v ul.
V Ladech do 30.4.2017.
T: 30.4.2017
Zodpovídá: Venturová
3/66/2017/RMČ - Směrnice na zadávání veřejných zakázek a rozdělení kompetencí
RMČ ruší usnesení č. 10/48/RMČ ze dne 25.7.2016 – rozdělení kompetence.
RMČ konstatuje, že interní směrnice na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.
01/2016 je z důvodu nesouladu se zákonem o veřejných zakázkách neplatná.
RMČ pověřuje vytvořením nové směrnice, která bude řešit zadávání veřejných zakázek i
rozdělení kompetencí, místostarostku Věru Vašíčkovou. Směrnice bude vycházet z této
tabulky:
Předpokládaná
hodnota
zakázky bez
DPH
0 – 50000 Kč

Rozhoduje

Režim

Zveřejnění výzvy

Zveřejnění výsledku

Starosta
nebo
pověřený
pracovník

Lze i bez písemné
objednávky nebo
smlouvy

Bez zveřejnění výzvy
nebo možno zveřejnit
výzvu na
www.seberov.cz

Možno zveřejnit
objednávku na
www.seberov.cz

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

50001 - 500000
Kč

RMČ

Výzva 1 dodavateli
nebo přímá
objednávka, bez
hodnotící komise

Bez zveřejnění výzvy
nebo možno zveřejnit
výzvu na
www.seberov.cz

500001 –
2000000 Kč

RMČ

Zveřejnění výzvy na
www.seberov.cz na min.
10 dnů, možno zveřejnit
i na
www.profilzadavatele.cz

Dodávky a
služby nad 2
mil.

ZMČ

Výzva min. 3
dodavatelům, min. 3
členná hodnotící
komise, z nichž 1
člen je členem
kontrolního výboru
V režimu zákona o
veřejných zakázkách

Při zadávání možno
použít externího
administrátora,
zveřejnění výzvy na
www.seberov.cz na min.
10 dnů a na
www.profilzadavatele.cz

Vždy zveřejněna
objednávka nebo
smlouva na
www.seberov.cz a
v registru smluv
https://smlouvy.gov.cz
Vždy zveřejněna
smlouva na
www.seberov.cz,
v registru smluv
https://smlouvy.gov.cz
Vždy zveřejněna
smlouva na
www.seberov.cz,
v registru smluv
https://smlouvy.gov.cz a
na
www.profilzadavatele.cz

Stavební práce
2000001 6000000 Kč

RMČ

Stavební práce
nad 6 mil. Kč

ZMČ

Výzva min. 3
dodavatelům, min. 5
členná hodnotící
komise, z nichž 1
člen je členem
kontrolního výboru a
1 je členem stavební
komise
V režimu zákona o
veřejných zakázkách

Zveřejnění výzvy na
www.seberov.cz na min.
10 dnů, možno zveřejnit
i na
www.profilzadavatele.cz

Zveřejněna smlouva na
www.seberov.cz,
v registru smluv
https://smlouvy.gov.cz

Při zadávání možno
použít externího
administrátora,
zveřejnění výzvy na
www.seberov.cz na min.
10 dnů a na
www.profilzadavatele.cz

Zveřejněna smlouva na
www.seberov.cz,
v registru smluv
https://smlouvy.gov.cz a
na
www.profilzadavatele.cz

T: 29.3.2017
RMČ současně stanovuje pravidla zadávání veřejných zakázek a rozdělení kompetencí do
doby schválení nové směrnice podle výše uvedené tabulky.

4/66/2017/RMČ - Dokumentace pro územní řízení „Centrum Šeberov – rekonstrukce
náměstí“
RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy s Ing. Martinem Ballákem na zpracování dokumentace
pro územní řízení „Centrum Šeberov – rekonstrukce náměstí“ podle cenové nabídky
SEB_01/2017 ze dne 20.2.2017 za cenu ve variantě podle stupně nutné dokumentace
určeného Odborem výstavby ÚMČ Praha 11:
Varianta B dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení – celková cena bez DPH 155
tis. Kč
Varianta C dokumentace pro oddělené územní a stavební řízení – celková cena bez DPH 210
tis. Kč
T: 31.3.2017
Zodpovídá: Venturová
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5/66/2017/RMČ - Místní akční plán školství Praha 11 (MAP)
RMČ souhlasí s projektovými záměry pro investiční intervence v SC 4.1 OP PPR a pro
integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD za MČ, ZŠ i MŠ v oblasti školství v naší MČ
v příštích letech:
Neinvestiční priority:
MČ Praha-Šeberov:
- Spolupráce MČ s neziskovými organizace v oblasti vzdělávání a výchovy dětí a
mládeže
ZŠ V Ladech:
- Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ OP VVV, výzva č.22,23
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
- Vzdělávání pedagogických pracovníků
- Nákup školních pomůcek a vybavení
MŠ Na Příčné mezi:
- Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ OP VVV, výzva č. 23
- Nákup školních pomůcek a vybavení
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
- Vzdělávání pedagogických pracovníků
- Práce s digitálními technologiemi
Investiční priority:
MČ Praha-Šeberov:
- Navýšení kapacity mateřských škol na území MČ
- Navýšení kapacity základních škol na území MČ
ZŠ V Ladech:
- Nákup školních pomůcek a vybavení
MŠ Na Příčné mezi:
- Nákup školních pomůcek a vybavení

T: 2.3.2017
Zodpovídá: Venturová
6/66/2017/RMČ - Pojištění odpovědnosti zastupitelů MČ
RMČ souhlasí s navýšením limitu pojištění odpovědnosti výkonu státní a veřejné správy na
20 mil. a pojištění odpovědnosti chybného rozhodnutí zastupitelů na 20 mil. Celkové pojistné
se zvýší o 8400,-Kč ročně.
T: 13.3.2017
Zodpovídá: Venturová
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7/66/2017/RMČ - Žádost o pověšení reklamní cedule ve sportovním areálu v Šeberově
Nikol Svobodová
RMČ Praha Šeberov schvaluje záměr pronájmu plochy na oplocení minigolfu na pozemku
parc. č. 1449/26 k. ú. Šeberov pro umístění1 ks. lehké reklamní cedule o velikosti max 290 x
120 cm firmě Nikol, Svobodová na dobu 1 roku za úhradu 5000,-Kč/plochu/rok.
T: 31.3.2017
Zodpovídá: tajemnice
8/66/2017/RMČ - Ukliďme Česko
RMČ souhlasí se zapojením MČ do akce Ukliďme Česko.
T: 8.4.2017
Zodpovídá: Venturová, Vitvarová
9/66/2017/RMČ - Kulturní akce 2017
RMČ bere na vědomí harmonogram kulturních akcí v roce 2017.

10/66/2017/RMČ - Vlajka pro Tibet
RMČ souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově ÚMČ dne 10.3.2017 a zapojení se tak
do mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet.
T: 10.3.2017
Zodpovídá: tajemnice
11/66/2017/RMČ - Podání žádosti o převod pozemků z vlastnictví ČR / Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových
RMČ schvaluje podání žádosti o převod pozemků od ČR/Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do majetku HMP/svěřeno MČ Praha-Šeberov ve veřejném zájmu:

T: 10.3.2017
Zodpovídá: tajemnice
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12/66/2017/RMČ - Žádosti o výkup přírodní památky Hrnčířské louky a rybníků
Brůdek, Šeberovský a Hrnčířský
RMČ bere na vědomí podání žádostí na MHMP o výkup přírodní památky Hrnčířské louky a
rybníků Brůdek, Šeberovský a Hrnčířský.

13/66/2017/RMČ - Upřesnění usnesení RMČ 8/65/2017/RMČ ze dne 15.2.2017 - Záměr
uzavření výpůjčky na akci Praha 11, Chodov, Linie VN4061 – výměna kabelů kVN
z rozvodny
RMČ schvaluje uzavření nájemní smlouvy s ENGIE Services a.s., se sídlem Praha 4,
Lhotecká 793/3, PSČ 143 00, IČ 261 21 603, DIČ CZ26121603 za účelem užívání pozemků v
rámci akce „Praha 4 Šeberov, Linie VN 4061, V 4060 – výměna kabelů kVN z rozvodny“ za
cenu 87000,-Kč.
T: 31.3.2017
Zodpovídá: Venturová

14/66/2017/RMČ - Uzavření smlouvy s AGRO Jesenice na rok 2017 – zajištění
velkoobjemových kontejnerů na bioodpad
RMČ souhlasí s uzavřením rámcové smlouvy s Agro Jesenice na pronájem velkoobjemových
biokontejnerů.
T: 31.3.2017
Zodpovídá: Vašíčková

15/66/2017/RMČ - ČÍSELNÍK ORG INVESTIČNÍCH AKCÍ MČ PRAHA ŠEBEROV
RMČ schvaluje novelizovaný ČÍSELNÍK ORG INVESTIČNÍCH AKCÍ MČ PRAHA
ŠEBEROV, kterým se ruší nařízení č. 2 ze dne 19.10.2016.
T: 1.3.2017
Zodpovídá: tajemnice

16/66/2017/RMČ – Finanční výbor
RMČ pověřuje p. Bricha zpracováním a předložením zprávy o činnosti finančního výboru do
30.1.2017 na příští jednání ZMČ.
T: 27.3.2017
Zodpovídá: Brich
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17/66/2017/RMČ - Stavební komise
RMČ vzala na vědomí zápis ze stavební komise ze dne 24.2.2017 a ukládá tajemnici vydat
vyjádření ke stavebním projektům v souladu se závěry tohoto jednání stavební komise.
T: 10.3.2017
Zodpovídá: tajemnice

18/66/2017/RMČ - Kanceláře ÚMČ v I. patře
RMČ souhlasí s adaptací 2 místností v I. patře budovy ÚMČ na kanceláře.
T: 30.6.2017
Zodpovídá: Venturová

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha-Šeberov
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zástupce starostky MČ Praha-Šeberov
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