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

Zápis z 30. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 12.2.2020
Přítomni: pp. Archalousová, Brichová Kratochvílová, Pařík, Venturová, Vitvarová, Vítek
Zapisuje: pí. Dvořáková
Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka, zahájení v 16:30.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna jsou již splněna nebo probíhají.
2. Žádost o stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 713/2, k. ú. Šeberov
MČ Praha – Šeberov byla od magistrátu HMP doručena žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc.
č. 713/2 v k. ú. Šeberov. MHMP obdržel žádost p. Antonína Rohlíka na prodej pozemku parc. č. 713/2
o výměře 226 m2 v kat. území Šeberov. Na uvedeném pozemku se nachází budova č.p. 323, která je ve
vlastnictví žadatele p. Rohlíka. Účelem žádosti je narovnání majetkoprávních vztahů a vytvoření
jednoho funkčního celku s budovou ve vlastnictví žadatele.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 713/2 pod budovou č.p. 323 p. Antonínu Rohlíkovi, který
je majitelem budovy, a pověřuje starostku zasláním tohoto stanoviska na Odbor hospodaření
s majetkem – Oddělení využití a správy pozemků MHMP.
T: 29.2.2020
zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/30/2020/RMČ
3. Změna nájemce urnového hrobového místa č. 380
Dne 3.2.2020 došla na ÚMČ Praha – Šeberov žádost od p. Eduarda Dražana o převod urnového
hrobového místa č. 380 od paní Marie Dražanové (úmrtí).
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se změnou nájemce urnového hrobového místa č. 380 na hřbitově v Hrnčířích z pí.
Marie Dražanové na p. Eduarda Dražana,
T: 29.2.2020
Zodpovídá: Dvořáková

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/30/2020/RMČ
4. Žádost o pronájem urnového hrobového místa
Dne 10.2.2020 došla na ÚMČ žádost od JUDr. Pavla Srba, občana Hrnčíř o pronájem urnového
hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích JUDr. Pavlu Srbovi,
občanu Hrnčíř.
T: 29.2. 2020
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/30/2020/RMČ

5. Prodloužení prezentace MČ Praha – Šeberov na portálu CSFIRMY
Dne 3.2.2020 došla na ÚMČ nabídka od společnosti CSFIRMY nabídka na prodloužení prezentace
MČ Praha – Šeberov na portálu www.csfirmy.cz za cenu 4.500,- Kč + DPH za 12 měsíců (verze
Business), 4.900,- Kč + DPH za 12 měsíců (verze Profi), 5.700,- Kč + DPH za 12 měsíců (verze
Premium).
Návrh usnesení:
RMČ nesouhlasí s prodloužením prezentace MČ Praha – Šeberov na portálu www.csfmy.cz.
T: 29.2.2020
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/30/2020/RMČ

6. Odstranění úniku plynu v MŠ v Hrnčířích
Dne 9.12.2020 došlo na ÚMČ od společnosti Pražská plynárenská Servis distribuce a.s. Oznámení o
zjištěném úniku plynu u přípojky do objektu MŠ v Hrnčířích. Jedná se o netěsnost na odběrném
plynovém zařízení a únik plynu třídy PII. Odstranění úniku musí být provedeno nejpozději do 6
měsíců od zjištění závady. Dne 10.2.2020 byla doručena nabídka od firmy PPSD a.s. na opravu úniku
plynu na závitovém spoji za cenu 2.100,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou opravy úniku plynu od společnosti Pražská plynárenská Servis distribuce
a.s. za cenu 2.100,- Kč bez DPH.
T: 31.3.2020
Zodpovídá: Vítek
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Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/30/2020/RMČ
7. Vítání občánků
Vzhledem k tomu, že se blíží Vítání občánků, je třeba objednat upomínkové předměty pro vítání
občánků s textem OBČÁNEK ŠEBEROVA A HRNČÍŘ:
30 ks bryndáků – rozměr 250 x 250 mm – cena 59,- Kč/ks
30 ks osuška s kapucí – rozměr 750 x 750 mm – cena 160,- Kč/ks
30 ks osuška – rozměr 1400 x 700 mm – cena 190,- Kč/ks
Cena: 12.270,- Kč
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním upomínkových předmětů pro vítání občánků s textem OBČÁNEK
ŠEBEROVA A HRNČÍŘ za celkovou cenu 12.270,- Kč.
T: 29.2.2020
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/30/2020/RMČ
8. Číselník ORG investičních akcí MČ Praha - Šeberov
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje novelizovaný číselník ORG investičních akcí MČ Praha – Šeberov, který nahrazuje
číselník schválený RMČ dne 17. 7. 2019 usnesením 2/17/2019 RMČ.
Termín: 29.2.2020
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/30/2020/RMČ
9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č.
VB/S24/2048194 se společností PREdistribuce, a.s.
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č.
VB/S24/2048194 se společností PREdistribuce, a.s. na pozemku parc. č. 191/2 v k. ú. Šeberov,
na součást distribuční soustavy, a to telekomunikačního zařízení a podzemního kabelového
vedení 1 kV v celkové délce zemní kabelové trasy 11 m v rámci stavební akce: Praha Šeberov, K Újezdu, RD K Újezdu - nové kabelové vedení 1 kV, číslo SPP S-145638, za cenu
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stanovenou znaleckým posudkem, který na své náklady zajistí PREdistribuce, a.s.. K této ceně
bude připočtena sazba DPH v zákonné výši,
2. pověřuje starostku podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
ev. č. VB/S24/2048194.
Termín: 31.3.2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/30/2020/RMČ
10. Žádost ZŠ o převod nevyčerpaného neinvestičního příspěvku do rezervního fondu
Dne 12.2.2020 byla na ÚMČ doručena žádost o převod do RF od ředitele ZŠ p. Střeštíka. ZŠ
nedočerpala provozní rozpočet ve výši 55908,05 Kč z důvodu vyššího výběru školného v souvislosti
s navýšením kapacity školní družiny.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, s převodem
nevyčerpaného neinvestičního příspěvku z roku 2019 ZŠ V Ladech 6, Praha - Šeberov ve výši
55908,05 Kč do rezervního fondu.
T: 31.3.2020
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/29/2020/RMČ
11. Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2019 a
letech předchozích – úprava usnesení č. 7/29/2020/RMČ ze dne 29.1.2020
7/29/2020/RMČ - Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2019 a
letech předchozích
RMČ schvaluje podání žádosti o převod nevyčerpaných částek účelových prostředků poskytnutých MČ
z prostředků hl. m. Prahy v roce 2019 a letech dřívějších do roku 2020:
částky ve výši 2 339 462,- Kč - Projektová příprava nové budovy základní školy (ORG 41195) do roku 2020 a to na stejný účel,
částky ve výši 1 968 903,- Kč - (ORG 81034) - Výkup pozemků pod komunikací Musilova (parc.
č. 302/15,303/5,1471/11) do roku 2020:
o a to částky ve výši 314 447,- Kč na pokrytí neoprávněného užívání těchto pozemků za
poslední 3 roky podle usnesení zastupitelstva MČ č. 8/6/2019/ZMČ ze dne 9.12.2019,
o a to částky ve výši 1 654 456,- Kč na výkupy pozemků pod komunikacemi v MČ Praha Šeberov,
částky na Multifunkční prvky Smart City (ORG 80730) - neinvestiční dotace ve výši 48 600,Kč a to na stejný účel,
částky na Výsadbu aleje stromů (UZ 81) - neinvestiční dotace ve výši 49 586,86 Kč – a to na
stejný účel.
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Návrh usnesení:
RMČ upravuje usnesení č. č. 7/29/2020/RMČ ze dne 29.1.2020 takto:
RMČ schvaluje podání žádosti o převod nevyčerpaných částek účelových prostředků poskytnutých
MČ z prostředků hl. m. Prahy v roce 2019 a letech dřívějších do roku 2020:
částky ve výši 2 339 462,- Kč - Projektová příprava nové budovy základní školy (ORG 41195)
- do roku 2020 a to na stejný účel,
částky ve výši 1 968 903,- Kč - (ORG 81034) - Výkup pozemků pod komunikací Musilova
(parc. č. 302/15,303/5,1471/11) do roku 2020 a to na stejný účel.
T: 17.2.2020
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/29/2020/RMČ
12. Nákup cvičebních podložek do Baráčnické rychty
Vzhledem k opotřebení stávajících cvičebních podložek v Baráčnické rychtě by bylo vhodné zakoupit
nové – cca 15 ks.. Aktuálně jsou v akci na https://www.insportline.cz/1953/karimatka-insportlineyoga-173x60x05-cm/reflexni-zelena v ceně 199,- Kč vč. DPH / 1 ks + cca 100,- Kč doprava.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním 15 ks. cvičebních podložek do baráčnické rychty za celkovou cenu
2.985,- Kč vč. DPH + doprava přes internetový obchod firmy Insportline.
T: 29.2.2020
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 11/30/2020/RMČ
13. Výměna HDD za SSD
Vzhledem ke stáří a nízkému výkonu 3 počítačů (pp. Dvořáková, Černá, Fialová) by bylo vhodné
dokoupit ke každému počítači nový SSD disk. Byla nám předložena nabídka od správce IT p. Rubeše:
Výměna mechanického disku za SSD přijde na jeden počítač na 890,- Kč bez DPH
Výhody:
- Zrychlení počítače, oddálení výměny PC z důvodu nízkého výkonu
- Bezpečnost dat, aktuální disky jsou v průměru 5 let staré což je „životnost“ disků
- Snížení spotřeby PC o cca 10W
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním 3 ks SSD disku za celkovou cenu 2.670,- Kč + DPH od firmy PRF s.r.o.,
IČ: 26204444
T: 29.2.2020
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 12/30/2020/RMČ
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Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

RNDr.
Michaela
Archalousová

Digitálně podepsal
RNDr. Michaela
Archalousová
Datum: 2020.02.14
10:07:01 +01'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal
Ing. Petra Venturová
Datum: 2020.02.14
10:08:07 +01'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov
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