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

Usnesení ze 70. jednání Rady městské části Praha - Šeberov
konaného dne 3.5.2017

1/70/2017/RMČ - Veřejná podpora nestátních neziskových organizací organizujících sportovní
výchovu mládeže
RMČ
1. schvaluje Podmínky pro udělení dotací na základě žádostí o poskytnutí dotace MČ Praha –
Šeberov
2. Podmínky jsou přílohou tohoto usnesení a budou zveřejněny na webových stránkách
www.seberov.cz.

T: průběžně
Zodpovídá: Venturová

2/70/2017/RMČ - Výpověď smlouvy na zimní údržbu Green Project
RMČ
1. souhlasí s podáním výpovědi smlouvy na zimní údržbu spol. Green Project
2. souhlasí s vypsáním nového výběrového řízení na zimní údržbu.
T: 15.6.2017
Zodpovídá: Kratochvílová
3/70/2017/RMČ - Stacionář Stonožka
RMČ nesouhlasí s podporou stacionáře Stonožka-Ostrava.
T: 31.5.2017
Zodpovídá: Venturová
4/70/2017/RMČ - Žádost o pronájem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích
RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem urnového hrobového místa pro občanku MČ
pí. Michaelu Menclovou.
T: 31.5.2017
Zodpovídá: Dvořáková
Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

5/70/2017/RMČ - Smlouva o zřízení věcného břemene společnosti s PRE distribuce a.s.
RMČ
1. souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a. s., sídlo: Praha 5,
Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČ: 27376516, na zřízení a vymezení věcného břemene
osobní služebnosti k provedení § 25 odst. 4 energetického zákona, nepodléhající úpravě
služebnosti inženýrské sítě v občanském zákoníku na pozemku parc. č. 122/1 v k. ú. Šeberov
za jednorázovou náhradu ve výši 5.000,- Kč bez DPH
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
T: 31.5.2017
Zodpovídá: Venturová
6/70/2017/RMČ - Plán inventur na rok 2017
RMČ schvaluje plán inventur na rok 2017. Plán inventur je přílohou tohoto usnesení.
T: 31.12.2017
Zodpovídá: tajemnice

7/70/2017/RMČ - Stavební komise
RMČ bere na vědomí zápis ze stavební komise ze dne 21.4.2017 a pověřuje Ing. Pavlínu Kollárovou,
aby vypracovala vyjádření ke stavebním projektům v souladu se závěry jednání stavební komise.
T: 15.5.2017
Zodpovídá: Kollárová

8/70/2017/RMČ - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozu a údržbě veřejného osvětlení
č. 3/0417/2003/U
RMČ
1. souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozu a údržbě veřejného osvětlení č.
3/0417/2003/U se spol. ELTODO-CITELUM, s.r.o. se sídlem:Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha
4, IČ: 25751018.
2. pověřuje starostku podpisem dodatku.
T: 31.5.2017
Zodpovídá: Venturová
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9/70/2017/RMČ - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozu a údržbě veřejného osvětlení č. č.
3/0082/2012/U
RMČ
3. souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozu a údržbě veřejného osvětlení č.
3/0082/2012/U se spol. ELTODO-CITELUM, s.r.o. se sídlem:Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha
4, IČ: 25751018.
4. pověřuje starostku podpisem dodatku.
T: 31.5.2017
Zodpovídá: Venturová
10/70/2017/RMČ - Administrace zadávacího řízení stavebních pracích v centru Šeberova
RMČ
1. souhlasí s objednáním administrace zadávacího řízení veřejné zakázky v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení na vybudování náměstí Šeberov u firmy Veřejné zakázky s.r.o. za cenu 60
tis. Kč,
2. souhlasí se zařazením schválení záměru vypsání veřejných zakázek v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení na vybudování náměstí Šeberov na příští jednání ZMČ.

T: 31.5.2017
Zodpovídá: Archalousová
11/70/2017/RMČ - Organizační řád ÚMČ
RMČ
1. schvaluje předložený Organizační řád,
2. schvaluje předložené Schéma organizační struktury,
3. Schválený Organizační řád i Schéma organizační struktury jsou přílohou tohoto usnesení a budou
zveřejněny na www.seberov.cz.
T:31.5.2017
Zodpovídá: Archalousová
12/70/2017/RMČ - Účetní závěrky MČ, ZŠ, MŠ za rok 2016
Účetní závěrky MČ, ZŠ, MŠ a inventarizační zpráva MČ byly zveřejněny 25.4.2017 na www.seberov.cz
a na úřední desky byla umístěna zpráva, kde lze všechny materiály prostudovat. Účetní závěrku MČ
musí schválit ZMČ podle usnesení RHMP nejpozději do 25.5.2017, proto bude muset být příští zasedání
ZMČ posunuto, a to již na 15.5.2017.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zařazením schválení účetních závěrek MČ, MŠ a ZŠ na příští jednání ZMČ. Účetní
závěrky jsou od 25.4.2017 zveřejněny.
T: 15.5.2017
Zodpovídá: Archalousová
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13/70/2017/RMČ - Závěrečný účet MČ za rok 2016
RMČ souhlasí se zařazením schválení závěrečného účtu MČ za rok 2016 na příští jednání ZMČ a
doporučuje ZMČ schválit jej bez výhrad včetně nápravných opatření. Závěrečný účet je od 25.4.2017
zveřejněn.
T: 15.5.2017
Zodpovídá: Archalousová
14/70/2017/RMČ - Likvidace Družstva náměstí Šeberov
RMČ souhlasí se zařazením schválení vstupu Družstva náměstí Šeberov do likvidace na příští jednání
ZMČ.
T: 15.5.2017
Zodpovídá: Venturová
15/70/2017/RMČ - Kronika
RMČ nesouhlasí s provedením zápisu do kroniky za rok 2015 podle konceptu p. Přibyla a pokusí se najít
jiného kronikáře.
T: 31.8.2017
Zodpovídá: Venturová
16/70/2017/RMČ - Žádost o výkup pozemku pod komunikacemi – ulice Musilova – paní Holadová
RMČ schvaluje podání žádosti na HMP, týkající se výkupu pozemku pod komunikací Musilova,
případně poskytnutí stavebního pozemku jako náhradu za pozemek pod komunikací Musilova, vše
v souladu s dohodou, uzavřenou dne 3/6/2003 mezi panem Holadou a MČ Praha Šeberov.
T: 31.5.2017
Zodpovídá: Venturová
17/70/2017/RMČ - Směrnice na zadávání veřejných zakázek a rozdělení kompetencí
RMČ schvaluje novou Směrnici na zadávání veřejných zakázek a rozdělení kompetenci. Směrnice je
přílohou tohoto usnesení.
Zodpovídá: všichni
18/70/2017/RMČ - Úprava rozpočtu č. 9/2017 v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace z HMP
na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
RMČ souhlasí s předložením úpravy rozpočtu č. 9/2017 v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace
z HMP na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na zasedání ZMČ dne 15.5.2017:
T: 15.5.2017
Zodpovídá: Archalousova
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19/70/2017/RMČ - Úprava rozpočtu č. 10/2017 v souvislosti se schválením financování projektů
specifické primární prevence v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární
prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2017
RMČ souhlasí s předložením úpravy rozpočtu č. 9/2017 v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace
z HMP na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na zasedání ZMČ dne 15.5.2017:
T: 15.5.2017
Zodpovídá: Archalousova

20/70/2017/RMČ - Úprava rozpočtu č. 11/2017 v souvislosti s dotací HMP na posílení mzdových
prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství
RMČ souhlasí s předložením úpravy rozpočtu č. 11/2017 v souvislosti s dotací HMP na posílení
mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství na zasedání ZMČ dne 15.5.2017:
T: 15.5.2017
Zodpovídá: Archalousova

21/70/2017/RMČ - Úprava rozpočtu č. 12/2017 v souvislosti s poskytnutím dotace HMP určené na
dokrytí integrace žáků na období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 (mzdové náklady asistentů pedagoga)
pro mateřské a základní školy
RMČ souhlasí s předložením úpravy rozpočtu č. 12/2017 v souvislosti s poskytnutím dotace HMP
určené na dokrytí integrace žáků na období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 (mzdové náklady asistentů
pedagoga) pro mateřské a základní školy na zasedání ZMČ dne 15.5.2017:
T: 15.5.2017
Zodpovídá: Archalousova

22/70/2017/RMČ - Úprava ceny za půjčení holí na minigolf
RMČ souhlasí s úpravou ceny za půjčení holí na minigolf ve sportovním areálu v Šeberově takto:
Dospělí 50,-Kč/hod./hůl
Děti 30,-Kč/hod./hůl
T: průběžně
Zodpovídá: Venturová
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23/70/2017/RMČ - Návrh na změnu územního plánu HMP u pozemků parc. č. 2359/7, 2359/8,
2359/10, 2359/11, 2359/12, 2359/14, 2359/19, 2359/36, 2359/37, 2359/38, 2359/43, 2360/2, 2360/9,
2473/13, vše k. ú. Kunratice, o ploše cca 14,4 ha
RMČ souhlasí s předložením návrhu na změnu územního plánu HMP u pozemků parc. č. 2359/7,
2359/8, 2359/10, 2359/11, 2359/12, 2359/14, 2359/19, 2359/36, 2359/37, 2359/38, 2359/43, 2360/2,
2360/9, 2473/13, vše k. ú. Kunratice, o ploše cca 14,4 ha na zasedání ZMČ dne 15.5.2017 s negativním
doporučením.
T: 15.5.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 23/70/2017/RMČ

24/70/2017/RMČ - Záměr výpůjčky nebytových prostor pro okrskovou služebnu městské policie
RMČ souhlasí s předložením Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor pro okrskovou služebnu městské
policie na zasedání ZMČ dne 15.5.2017.
T: 15.5.2017
Zodpovídá: Venturová

25/70/2017/RMČ - Zrušení usnesení 2/66/2017/RMČ - Kontrola plnění usnesení RMČ – špejchar
RMČ ruší usnesení 2/66/2017/RMČ - Kontrola plnění usnesení RMČ – špejchar.

26/70/2017/RMČ - Program 21. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov
RMČ schvaluje program 21. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov, konaného dne 15. 5. 2017
od 18:00 hodin ve Špejcharu, ul. V Ladech:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola zápisu předchozího zasedání
5. Kontrola plnění předchozích usnesení
6. Úprava rozpočtu č. 9/2017 v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace z HMP na přípravu a
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
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7. Úprava rozpočtu č. 10/2017 v souvislosti se schválením financování projektů specifické primární
prevence v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a
školských zařízeních pro rok 2017
8. Úprava rozpočtu č. 11/2017 v souvislosti s dotací HMP na posílení mzdových prostředků
zaměstnancům v oblasti obecního školství
9. Úprava rozpočtu č. 12/2017 v souvislosti s poskytnutím dotace HMP určené na dokrytí integrace
žáků na období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 (mzdové náklady asistentů pedagoga) pro mateřské
a základní školy
10. Schválení účetních závěrek MČ, ZŠ a MŠ za rok 2016
11. Schválení závěrečného účtu MČ za rok 2016 včetně nápravných opatření
12. Likvidace Družstva náměstí Šeberov
13. Záměr vypsání veřejných zakázek v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na vybudování
náměstí Šeberov
14. Návrh na změnu územního plánu HMP u pozemků parc. č. 2359/7, 2359/8, 2359/10, 2359/11,
2359/12, 2359/14, 2359/19, 2359/36, 2359/37, 2359/38, 2359/43, 2360/2, 2360/9, 2473/13, vše
k. ú. Kunratice, o ploše cca 14,4 ha
15. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor pro okrskovou služebnu městské policie
16. Jednací řád výborů ZMČ
17. Různé, informace
T: 15.5.2017
Zodpovídá: Venturová

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha-Šeberov

RNDr. Michaela Archalousová
zástupce starostky MČ Praha-Šeberov
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