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

Zápis z 32. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 11.3.2020
Přítomni: pp. Venturová, Brichová Kratochvílová, Vitvarová, Vítek
Omluveni: pp. Archalousová, Pařík
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. Úprava rozpočtu č. 2/2020 - přesuny mezi položkami v rámci kapitoly Silnice
Protože byla veřejná zakázka č. 1/2020 „Šeberov – chodník ul. K Hrnčířům – Novákova“ vysoutěžena
za více, než předpokládal kontrolní rozpočet, je třeba v rámci kapitoly Silnice posílit položku Budovy,
haly a stavby. V kapitole Silnice je rozpočtováno 3 mil. Kč na opravy komunikací, z nichž lze 100 tis.
přesunout do investic.
Návrh usnesení:
Rada Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č. 2/2020
– přesuny mezi položkami v rámci kapitoly Silnice:
SU

OdPa

Položka

ORJ

231

2212Silnice

5171 –
Opravy a udržování

300

Výdaj – 100 tis..
Kč

231

2212Silnice

6121 –
Budovy, haly a stavby

300

Výdaj + 100 tis.
Kč

UZ

ORG

částka

T: 31.3. 2020
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/32/2020/RMČ
3. VZ 1/2020 „Šeberov – chodník ul. K Hrnčířům – Novákova“ – výběr dodavatele
Vypsání veřejné zakázky č. 1/2020 „Šeberov – chodník ul. K Hrnčířům – Novákova“ schválila RMČ
dne 29.1.2020 usnesením č. 18/29/2020/RMČ.
Dne 9.3.2020 byly otevřeny nabídky s následujícím výsledkem:

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

ČÍSLO
NABÍDKY

1
2

NÁZEV PRÁVNICKÉ NEBO
FYZICKÉ OSOBY

NABÍDKOVÁ POŘADÍ
CENA bez
DPH

DePa, s.r.o.

637.807,82

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

895.950,00

1.
2.

Nabídka č. 1 byla doručena v obálce a otevřena na jednání dne 9.3.2020. Nabídka č. 2 byla doručena
elektronicky přes portál zadavatele. Zadavatel tedy obdržel do stanovené lhůty celkem 2 nabídky.
Komise dále posoudila úplnost nabídek dle výzvy a zkonstatovala, že všechny nabídky splnily všechny
zadávací podmínky.
Nabídky byly dle §114 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek hodnoceny podle
jejich ekonomické výhodnosti. Celková ekonomická výhodnost nabídky byla hodnocena podle výše
nabídkové ceny včetně DPH.
Na základě hodnotících kritérií zvítězila firma DePa, s.r.o., IČ: 25124391. Hodnotící komise doporučila
uzavřít smlouvu o dílo s uvedenou společností.
Návrh usnesení:
RMČ
1/ schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky č. 1/2020 „Šeberov – chodník ul. K Hrnčířům – Novákova“
na základě doporučení hodnotící komise spol. DePa, s.r.o., IČ: 25124391,
2/ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku 1/2020 „Šeberov – chodník ul. K Hrnčířům –
Novákova“ s dodavatelem spol. DePa, s.r.o., IČ: 25124391, za cenu 637.807,82 Kč bez DPH.
T: 31.3.2020
Zodpovídá: Venturová, Kollárová, Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/32/2020/RMČ
4. Ukončení smlouvy o spolupráci s VŠE v rámci projektu Sport pro Šeberov
Dne 2.3.2020 došel na ÚMČ návrh Dohody o ukončení Smlouvy o spolupráci uzavřené den 8.4.2008
s VŠE v rámci projektu Sport pro Šeberov. Sportovně oddychový areál v Šeberově, který na základě
projektu vznikl, byl již v roce 2011 realizován, smlouva však nebyla nikdy administrativně ukončena.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o spolupráci uzavřené den 8.4.2008 s VŠE
v rámci projektu Sport pro Šeberov.
T: 31.3. 2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/32/2020/RMČ
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5. Odstranění úniku plynu v MŠ v Hrnčířích - oprava usnesení č. 5/30/2020/RMČ ze dne
12.2.2020
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. Proto RMČ dne 12.2.2020 usnesením č. 5/30/2020/RMČ
souhlasila s objednávkou opravy úniku plynu od společnosti Pražská plynárenská Servis distribuce a.s.
za cenu 2.100,- Kč bez DPH.
Při návštěvě technika společnosti se ukázalo, že bude třeba provést širší opravu. Proto byla cenová
nabídka upravena a je třeba upravit usnesení:

Návrh usnesení:
RMČ upravuje usnesení č. č. 5/30/2020/RMČ ze dne 12.2.2020 takto:
RMČ souhlasí s objednávkou opravy úniku plynu od společnosti Pražská plynárenská Servis distribuce
a.s. za cenu 3.700,- Kč bez DPH.
T: 31.3.2020
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/32/2020/RMČ

6. Smlouvy se spol. Pražské služby, a, s. na svoz odpadu
MČ si pronajímá od Pražských služeb, a.s. na směsný odpad 1 popelnici 110 l – svoz 1x týdně – u
budovy ÚMČ a 1 popelnici 120 l – svoz 1x týdně – u Baráčnické rychty v Hrnčířích. Pražské služby tuto
službu vykonávají na základě Smlouvy na svoz odpadu Z0011919 ze dne 1.9.2006. Nyní nám přišla
výpověď této smlouvy k 31.3.2020 a nabídka 2 typů nových smluv:
1/ dobrovolné zapojení do městského systému odpadu – cena Hrnčíře 2550 Kč/rok, Šeberov 2435 Kč/rok
2/ smlouva o poskytování služeb v odpadovém hospodářství - cena Hrnčíře 2572 Kč/rok, Šeberov 2572
Kč/rok
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Návrh usnesení:
RMČ
1. bere na vědomí výpověď Smlouvy na svoz odpadu Z0011919 ze dne 1.9.2006 se spol. Pražské
služby, a.s.,
2. souhlasí s uzavřením Smluv o zapojení podnikatele do obecního systému svozu odpadu hl. m. Prahy
na svoz 2 ks. popelnic na směsný odpad na území MČ s hl. m. Prahou zast. spol. Pražské služby, a.s.
T: 31.3.2020
Zodpovídá: Vítek, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/32/2020/RMČ
7. Zprovoznění čerpadla a studny na Hrnčířském hřbitově

Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou zprovoznění čerpadla a studny na Hrnčířském hřbitově v částce 17250,Kč bez DPH u p. Bohuslava Kovaříka, IČ 62896989.
T: 31.3.2020
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/32/2020/RMČ
8. Dodatky ke smlouvám na odběr zemního plynu s SPP CZ, a.s.
Na základě usnesení RMČ ze dne 26.2.2020 č. 6/31/2020/RMČ proběhla aukce na odběr plynu, ze které
vyplynulo, že nejnižší nabídkovou cenu má náš stávající dodavatel SPP CZ, a.s., proto s ním uzavřeme
dodatky, kterými budou smlouvy prodlouženy.
SPP CZ, a.s., IČ:28488016
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením následujících dodatků ke smlouvám na odběr plynu se spol. SPP CZ, a.s., IČ
28488016:
1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č. 504840
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č. 504841
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č. 504842
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č. 504843
a pověřuje starostku jejich podpisem.
T: 31.5.2020
Zodpovídá: Venturová, Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/32/2020/RMČ
9. Objednávka atrakcí na Dětský den a Čarodějnice
Skluzavka na Čarodějnice:
Cena pronájmu 10000 kč.
Dětský den v Šeberově:
Dětský vláček .
Rozměr 10x5m.
Příkon 1500w.
Cena pronájmu 10000kč.
Skákání hrad velký .
Rozměr-Příkon 1200w.
Cena pronájmu 10000 kč.
Skákání hrad malý.
Rozměr-Příkon 900w.
Cena pronájmu 8000kč.
Cukrová vata .
Rozdávana zdarma.
Cena pronájmu 7000kč.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí objednávkou atrakcí od p. Jana Martinky
1. na Dětský den v ceně 35 tis. Kč.
2. na Čarodějnice v ceně 10 tis. Kč
T: 31.5.2020
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/32/2020/RMČ

Zápis 32. RMČ Praha - Šeberov ze dne 11.3.2020
5

10. Dar Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská stanici č. 4 Chodov
Stejně jako vloni nás požádali hasiči o dar:
Vážená paní starostko, vážení radní,
stejně jako vloni si Vás dovoluji požádat o věcný dar v hodnotě do 10.000,-kč. Tento rok by se jednalo
o křeslo do kanceláře velitele čety v hodnotě 8.190,- kč a o jednu lampu stojací do jedné z ložnic v
hodnotě
1.590,- kč.
Velmi bychom si považovali Vaší ochoty nám pomoci v zakoupení těchto prostředků.
V úctě a s pozdravem
-npor. Bc. Pavel Jůna
velitel stanice HS 4
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s poskytnutím věcných darů Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská
stanici č. 4 Chodov, jejichž cena nepřesáhne celkově 10 tis. Kč vč. DPH.
T: 31.5.2020
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/32/2020/RMČ
11. Zrušení kulturních a společenských akcí na území MČ z důvodu zamezení šíření
nákazy koronavirem
V blízké době se má konat setkání Klubu aktivních 55+ a Velikonoční jarmark, je nutné reagovat na
opatření MZ ČR k zamezení šíření nákazy koronavirem.
Návrh usnesení:
RMČ z důvodu zamezení šíření nákazy koronavirem ruší všechny kulturní a společenské akce na území
MČ do odvolání opatření MZ ČR. O aktuální situaci bude ÚMČ informovat prostřednictvím
www.seberov.cz, fb a vývěsek na území MČ.
T: do odvolání opatření MZ ČR
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/32/2020/RMČ
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2020.03.13
Venturová Datum:
13:35:44 +01'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

Ing. Věra Brichová Kratochvílová
radní MČ Praha – Šeberov
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