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

Zápis z 36. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 13.5.2020
Přítomni: pp. Venturová, Archalousová, Vitvarová, Pařík, Vítek
Omluveni: pí. Brichová Kratochvílová
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. Nákup betonového pingpongového
oddychového areálu v Šeberově

stolu

s příslušenstvím

do

Sportovně

Na základě poptávky ze strany návštěvníků sport areálu jsme na internetu našli nabídky betonových
stolů na stolní tenis. Nejvýhodnější se jeví nabídka na webových stránkách
http://193537.w37.wedos.ws/p/betonovy-stul-na-stolni-tenis/ za cenu 13100,-Kč včetně DPH bez
dopravy a montáže od společnosti Martin Kliment – KlimSport, IČ: 02017636.
Dále je třeba koupit síťku, pálku a míčky.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou betonového pingpongového stolu včetně dopravy a montáže a síťky,
pálek a míčků do Sportovně oddychového areálu v Šeberově za maximální celkovou částku 18 tis. Kč
vč. DPH.
T: 31.5.2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/36/2020/RMČ
3. Obnovení provozu zájmového centra v Baráčnické rychtě v Hrnčířích
V návaznosti na uvolňování opatření souvisejících s nouzovým stavem RMČ navrhuje obnovit provoz
Baráčnické rychty s dodržením hygienických pravidel od pondělí 18.5.2020.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s obnovením provozu Baráčnické rychty za dodržení doporučených hygienických
pravidel od pondělí 18.5.2020.
T: 15.5.2020
Zodpovídá: Venturová

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 2/36/2020/RMČ
4. VZ 2/2020 „Rekonstrukce a opravy komunikací Šeberov“ – výběr dodavatele
Vypsání veřejné zakázky č. 2/2020 „Rekonstrukce a opravy komunikací Šeberov“ schválila RMČ dne
15.4.2020 usnesením č. 3/34/2020/RMČ.
Dne 12.5.2020 byly otevřeny nabídky s následujícím výsledkem:
ČÍSLO
NABÍDKY
1
2
3

NÁZEV PRÁVNICKÉ NEBO
FYZICKÉ OSOBY
INPROS PRAHA a.s.
Bratři Gallové & spol. s.r.o.
HES stavební s.r.o.

NABÍDKOVÁ
CENA bez DPH

POŘADÍ

3 544 848,47 Kč
2 920 000,00 Kč
2 865 418,00 Kč

3.
2.
1.

Nabídky byly doručeny elektronicky přes portál zadavatele. Zadavatel tedy obdržel do stanovené lhůty
celkem 3 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 HES stavební s.r.o., IČ28143213. Hodnotící komise
doporučila uzavřít smlouvu o dílo s uvedenou společností.
Návrh usnesení:
RMČ
1/ schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky č. 2/2020 „Rekonstrukce a opravy komunikací Šeberov“
na základě doporučení hodnotící komise spol. HES stavební s.r.o., IČ28143213.
2/ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku 2/2020 „Rekonstrukce a opravy komunikací
Šeberov“ s dodavatelem spol. HES stavební s.r.o., IČ28143213, za cenu 2 865 418,00 Kč bez DPH.
T: 31.5.2020
Zodpovídá: Venturová, Kollárová, Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/36/2020/RMČ
5. Žádost o změnu sazby poplatku za užívání veřejného prostranství
Současně platný sazebník poplatku za užívání veřejného prostranství dle § 2 vyhlášky hl. m. Prahy č.
5/2011 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, by
bylo vhodné v některých sazbách upravit. Úprava je v kompetenci HMP, proto o úpravu vyhlášky
musíme požádat.
Navrhujeme následující úpravu:
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Původně:
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství dle § 2 vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb., o místním poplatku, ve znění pozdějších předpisů, za každý i započatý m 2 a každý
i započatý den činí pro území MČ Praha - Šeberov:
a)

b)
c)

za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálů atd.
a
za umístění stavebního zařízení a u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních,
v tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd.
za umístění reklamních zařízení
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restaurační zahrádky sloužící k občerstvení,
a to i samostatně umístěných)
1. mimo tržiště
2. na tržišti

10,- Kč
3,- Kč
100,- Kč

100,- Kč
10.- Kč

d)

za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí

100,- Kč

e)

za umístění zařízení cirkusů

f)

za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb

10.- Kč

g)

pro potřeby filmových a televizních děl

10.- Kč

h)

za umístění skládek

i)

pro kulturní akce

4.- Kč

j)

pro sportovní akce

2,- Kč

k)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla

l)

za provádění výkopových prací

m)

umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb

n)

pro reklamní akce

10.- Kč

10,- Kč

10,- Kč
10.- Kč
10,- Kč
10,- Kč

Nově:
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství dle § 2 vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb., o místním poplatku, ve znění pozdějších předpisů,
za každý i započatý m 2 a každý i započatý den činí pro území MČ Praha - Šeberov:
ad a)
za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálů atd.
10,- Kč

za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních,
tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd.

3,- Kč

vysvětlení k haváriím: dle § 6 písm. e) vyhlášky poplatku nepodléhají stavební zařízení u havárií
inženýrských sítí dle § 2 odst. 1 písm. a), (sazba 3,- Kč) a provádění výkopových prací dle § 2 odst. 1
písm. l) (sazba 10,- Kč), které nepřesáhne 3 dny; v případě nerozdělení druhu užívání je účtována vyšší
sazba, tj. 10,- Kč
ad b)

za umístění reklamních zařízení do 1 m²
za umístění reklamních zařízení od 1 m² do 5 m²
za umístění reklamních zařízení nad 5 m²

ad c)

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje:
mimo tržiště
na tržišti
restaurační zahrádky sloužící k občerstvení, a to i samostatně umístěné

ad d)
ad e)
ad f)
ad g)

za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí
za umístění zařízení cirkusů
za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb
pro potřeby filmových a televizních děl

ad h)
ad i)

za umístění skládek
pro kulturní akce
u kulturních akcí, na které hlavní město Praha nebo MČ Praha-Šeberov poskytuje finanční prostředky, se
poplatek nevybírá
pro sportovní akce
dle § 6 písm. f) vyhlášky poplatku nepodléhají akce, na které hlavní město Praha nebo městská část PrahaŠeberov poskytuje finanční prostředky
za vyhrazení trvalého parkovacího místa
za provádění výkopových prací

ad j)

ad k)
ad l)

10,- Kč
30,- Kč
100,- Kč
10,-Kč
10,- Kč
10,- Kč
5,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
4,- Kč
2,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
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ad m)
ad n)

umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje
a služeb
pro reklamní akce
u volebních akcí v době volební kampaně se poplatek nevybírá

10,- Kč
10,- Kč

Návrh usnesení:
RMČ
1. schvaluje podání žádosti o změnu sazby poplatku za užívání veřejného prostranství dle § 2
vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve
znění pozdějších předpisů takto:
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství dle § 2 vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb., o místním poplatku, ve znění pozdějších předpisů,
za každý i započatý m 2 a každý i započatý den činí pro území MČ Praha - Šeberov:
ad a)
za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálů atd.
10,- Kč

za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních,
tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd.

3,- Kč

vysvětlení k haváriím: dle § 6 písm. e) vyhlášky poplatku nepodléhají stavební zařízení u havárií
inženýrských sítí dle § 2 odst. 1 písm. a), (sazba 3,- Kč) a provádění výkopových prací dle § 2 odst. 1
písm. l) (sazba 10,- Kč), které nepřesáhne 3 dny; v případě nerozdělení druhu užívání je účtována vyšší
sazba, tj. 10,- Kč
ad b)

za umístění reklamních zařízení do 1 m²
za umístění reklamních zařízení od 1 m² do 5 m²
za umístění reklamních zařízení nad 5 m²

ad c)

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje:
mimo tržiště
na tržišti
restaurační zahrádky sloužící k občerstvení, a to i samostatně umístěné

ad d)
ad e)
ad f)
ad g)

za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí
za umístění zařízení cirkusů
za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb
pro potřeby filmových a televizních děl

ad h)
ad i)

za umístění skládek
pro kulturní akce
u kulturních akcí, na které hlavní město Praha nebo MČ Praha-Šeberov poskytuje finanční prostředky, se
poplatek nevybírá
pro sportovní akce
dle § 6 písm. f) vyhlášky poplatku nepodléhají akce, na které hlavní město Praha nebo městská část PrahaŠeberov poskytuje finanční prostředky
za vyhrazení trvalého parkovacího místa
za provádění výkopových prací
umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje
a služeb
pro reklamní akce
u volebních akcí v době volební kampaně se poplatek nevybírá

ad j)

ad k)
ad l)
ad m)
ad n)

10,- Kč
30,- Kč
100,- Kč
10,-Kč
10,- Kč
10,- Kč
5,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
4,- Kč
2,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč

2. pověřuje tajemníka odesláním žádosti na Magistrát hl. m. Prahy.
T: 31.5.2020
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/36/2020/RMČ
6. Darovací smlouvy ZŠ a MŠ - koronavirus
Pro možnost znovuotevření základní a mateřské školy jsme z dotace od HMP na boj proti koronaviru
koupili ozónové generátory a dále teploměry a roušky. Na ozónové generátory je třeba udělat darovací
smlouvu, protože se jedná o drobný hmotný dlouhodobý majetek.
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Mateřskou školou Na Příčné mezi a se Základní školou
V Ladech na darování ozónových generátorů.
T: 25.5.2020
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/36/2020/RMČ

Jednání bylo ukončeno v 17:15 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal
Ing. Petra Venturová
Datum: 2020.05.14
11:27:01 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

Digitálně podepsal
RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
Datum: 2020.05.14
Archalousová 11:14:20 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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