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

Usnesení z 92. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 15.3.2018
1/92/2018/RMČ - Výpověď smlouvy o provádění zimní údržby chodníků a komunikací a
odstranění posypového materiálu v k. ú. Šeberov č. 31/2015 se spol. Green Project s.r.o.
RMČ souhlasí s vypovězením smlouvy o provádění zimní údržby chodníků a komunikací a odstranění
posypového materiálu v k. ú. Šeberov č. 31/2015 se spol. Green Project s.r.o.
T: 31.3.2018
Zodpovídá: Venturová
2/92/2018/RMČ - Zpráva o činnosti RMČ za 2. pololetí 2017
RMČ schvaluje předložení zprávy o činnosti RMČ za 2. pololetí 2017 na příští jednání ZMČ.
T: 16.3.2018
Zodpovídá: Venturová
3/92/2018/RMČ - Pronájem venkovní terasy u objektu špejcharu parc. č. 120, k. ú. Šeberov
RMČ doporučuje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 47/2017 ze dne
31.7.2017 s p. Ing. Tomášem Petrem, IČ 65882440, na pronájem venkovní terasy u objektu špejcharu
parc. č. 120, k. ú. Šeberov na dobu určitou 5 let s možností prodloužení na dalších 5 let, cena nájmu
8500,-Kč / měsíc dle skutečného provozu v sezónním období od 1.4. do 30.10., a předkládá ho na
nejbližší zasedání ZMČ.
T: 16.3.2018
Zodpovídá: Venturová

4/92/2018/RMČ - Plánovací smlouva AutoTechnologi s.r.o.
RMČ
1/ nesouhlasí s uzavřením plánovací smlouvy se spol. AutoTechnologi s.r.o. ve znění, které připravila
spol. AutoTechnologi s.r.o. a je přílohou tohoto usnesení,
2/ pověřuje starostku zadáním vypracování návrhu plánovací smlouvy ze strany MČ,
3/ souhlasí se zařazením plánovací smlouvy na program nejbližšího ZMČ jako informace.
T: 15.4.2018
Zodpovídá: Venturová

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

5/92/2018/RMČ - Žádost o změnu účelu dotace
RMČ souhlasí s podáním žádosti na HMP o změnu účelu dotace z odvodu z výherních hracích
přístrojů z podpory neziskových organizací zabývajících se organizovanou sportovní činností mládeže
na školství a to ve výši 100 tis. Kč.
T: 31.3.2018
Zodpovídá: Venturová

6/92/2018/RMČ - Pověřenec GDPR
RMČ schvaluje uzavření objednávky se Svazem místních samospráv ČR na služby pověřence za
částku 600,-Kč/měsíc bez DPH na dobu jednoho roku.
T: 23.3.2018
Zodpovídá: Venturová

7/92/2018/RMČ - Účetní závěrky MČ, ZŠ a MŠ
RMČ
1/ schvaluje účetní závěrku za rok 2017 ZŠ V Ladech 6,
2/ schvaluje účetní závěrku za rok 2017 MŠ Na Příčné mezi 186,
3/ schvaluje předložení účetní závěrky MČ za rok 2017 na nejbližší zasedání ZMČ.
T: 16.3.2018
Zodpovídá: Archalousová
8/92/2018/RMČ - Zrušení úpravy rozpočtu č. 1/2018 v souvislosti s vratkou účelových dotací
poskytnutých Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecné pokladní správy v rámci finančního
vypořádání
RMČ ruší úpravu rozpočtu č. 1/2018 v souvislosti s vratkou účelových dotací poskytnutých
Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecné pokladní správy v rámci finančního vypořádání
schválenou usnesením č. 8/91/2018/RMČ dne 28.2.2018.

9/92/2018/RMČ - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s
PREdistribuce
RMČ
1.
souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a. s., IČ:
27376516, na vybudování součásti distribuční soustavy na pozemku č. parc. 117 v k. ú. Šeberov, a to
telekomunikačního zařízení a kabelového vedení NN 0,4kV v rozsahu 15bm, v rámci stavební akce:
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Praha 4, Šeberov, Rezidence Senior, V Ladech - kNN, číslo SPP: 142 630 za jednorázovou cenu ve
výši 5000,-Kč bez DPH,
2.
pověřuje starostku podpisem budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
T: 31.3.2018
Zodpovídá: Venturová

10/92/2018/RMČ - Kronikářka
RMČ bere na vědomí, že zápis do kroniky MČ za rok 2017 provede také paní Mgr. Marta Bartoňová.
S paní Bartoňovou bude uzavřena dohoda o provedení práce.
T: 31.3.2018
Zodpovídá: Dvořáková
11/92/2018/RMČ - Veřejná zakázka „Celoroční údržba MČ Praha – Šeberov“ – rozhodnutí o
výběru dodavatele
RMČ
1/ schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky „Celoroční údržba MČ Praha – Šeberov“ na základě
doporučení hodnotící komise pana Michala Bohumela IRONEX, IČ 10174133,
2/ souhlasí s uzavřením Smlouvy o celoroční údržbě Městské části Praha – Šeberov na zakázku
„Celoroční údržba MČ Praha – Šeberov“ s dodavatelem Michalem Bohumelem IRONEX, IČ
10174133, po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek podle §242, odst. 2 zákona o veřejných zakázkách
za paušální měsíční odměnu 71148,-- Kč bez DPH.
T: 30.4.2018
Zodpovídá: Venturová

12/92/2018/RMČ - Rozpuštění části rezervního fondu ZŠ V Ladech
RMČ souhlasí s rozpuštěním části rezervního fondu ZŠ V Ladech ve výši 85 tis. Kč na náklady
související se zaváděním GDPR.
T: 30.4.2018
Zodpovídá: Dvořáková

13/92/2018/RMČ - Kácení a prořez v době vegetačního klidu
RMČ souhlasí s objednáním kácení a prořezu dřevin v době vegetačního klidu u spol. MK3, a.s., IČ
25043706 za 45680,-Kč bez DPH.
T: 31.3.2018
Zodpovídá: Venturová
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14/92/2018/RMČ Návrh na pořízení změny územního plánu parc. č. 571/248, 571/172, 571/44,
571/259 k. ú. Šeberov
RMČ
1/ nesouhlasí s návrhem na pořízení změny územního plánu parc. č. 571/248, 571/172, 571/44,
571/259 k. ú. Šeberov do zpracování zastavovací studie s návrhem komunikačního systému a řešení
odvodnění od srážkových vod a podtlakové splaškové kanalizace v celé lokalitě,
2/ schvaluje předložení návrhu na pořízení změny územního plánu parc. č. 571/248, 571/172, 571/44,
571/259 k. ú. Šeberov na příští jednání ZMČ společně s podnětem na změnu územního plánu Z3177.
T: 16.3.2018
Zodpovídá: Venturová
15/92/2018/RMČ - Žádost o provedení auditu za rok 2018
RMČ souhlasí s podáním žádosti na MHMP o provedení přezkoumání hospodaření MČ za rok 2018.
T: 31.3.2017
Zodpovídá: Černá
16/92/2018/RMČ - Vyvedení nepokračujících investic z účtu 042 – Nedokončené investice
RMČ
1/ souhlasí s vyvedením výdajů na nepokračující investice na studie ZŠ na náměstí v Šeberově,
projektovou přípravu pro žádost z OPŽP na snížení energetické náročnosti ZŠ V Ladech a projekt
veřejného osvětlení v ulici K Rozkoši z účtu 042 – Nedokončené investice,
2/ schvaluje předložení vyvedení výdajů na nepokračující investice na příští jednání ZMČ.
T: 16.3.2017
Zodpovídá: Venturová
17/92/2018/RMČ - Ambulance interního lékařství – klinika Ambicare
RMČ souhlasí se zřízením ambulance interního lékařství – klinika Ambicare na adrese K Hrnčířům 25,
Praha – Šeberov společností CLINICA BOHEMICA s.r.o., IČ: 268 68 831.
T: 31.3.2017
Zodpovídá: Venturová
18/92/2018/RMČ - Baráčnická rychta Hrnčíře
RMČ souhlasí s objednáním výměny zámků a nových klíčů v Baráčnické rychtě v rámci ukončení
nájemní smlouvy s DŮM UM.
T: 28.3.2017
Zodpovídá: Kratochvílová
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19/92/2018/RMČ - Program 25. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov
RMČ schvaluje program 25. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov, konaného dne 26. 3. 2018 od
18:00 hodin ve špejcharu, ul. V Ladech 6, Praha 4:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola zápisu předchozího zasedání
Kontrola plnění předchozích usnesení
Změna územního plánu Z3177, návrh na pořízení změny územního plánu parc. č.
571/248, 571/172, 571/44, 571/259 k. ú. Šeberov
7. Zpráva o činnosti RMČ za 2. pololetí 2017
8. Pronájem venkovní terasy u objektu špejcharu parc. č. 120, k. ú. Šeberov
9. Účetní závěrka MČ
10. Vyvedení nepokračujících investic z účtu 042 – Nedokončené investice
11. Úprava rozpočtu č. 2/2018 v souvislosti s podporou aktivit v oblasti místní Agendy 21 –
oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni
12. Úprava rozpočtu č. 3/2018 v souvislosti s účelovou neinvestiční dotací pro místní
veřejnou knihovnu
13. Úprava rozpočtu č. 4/2018 v souvislosti s úhradou výdajů vzniklých hlavnímu městu
Praze a jeho městským částem v souvislosti s volbou prezidenta České republiky v roce
2018
14. Úprava rozpočtu č. 5/2018 v souvislosti se zapojením účelové dotace poskytnuté MČ z
odvodu z výherních hracích přístrojů v roce 2017
15. Úprava rozpočtu č. 6/2018 – přesun mezi kpt. Silnice a kpt. Územní rozvoj
16. Mateřská škola Hrnčíře – žádost o bezúročnou návratnou finanční výpomoc od HMP a
záměr vypsání veřejných zakázek
17. Úpravy rozpočtu vyplývající ze schválených usnesení ZHMP dne 22.3.2018
18. Různé, informace
- Plánovací smlouva AutoTechnologi s.r.o.
- Veřejná zakázka „Celoroční údržba MČ Praha – Šeberov“
- Informace o probíhajících investicích
1.
2.
3.
4.
5.
6.

T: 16.3.2018
Zodpovídá: Venturová

RNDr.
Michaela
Archalousová

Digitálně podepsal
RNDr. Michaela
Archalousová
Datum: 2018.03.20
12:49:16 +01'00'

RNDr. Michaela Archalousová
Zástupce starostky MČ Praha - Šeberov

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2018.03.20
Venturová Datum:
12:44:15 +01'00'

Ing. Petra Venturová
Starostka MČ Praha - Šeberov

Usnesení 92. RMČ Praha Šeberov ze dne 15.3.2018
5

