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

Zápis z 37. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 27.5.2020
Přítomni: pp. Venturová, Archalousová, Brichová Kratochvílová, Vitvarová, Pařík, 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. Příspěvky pro Klub aktivních 55+ na zdravotní cvičení
V návaznosti na uvolňování opatření souvisejících s nouzovým stavem byl obnoven provoz
Baráčnické rychty s dodržením hygienických pravidel od pondělí 18.5.2020. Část kurzů nebylo možné
uskutečnit. Proto by bylo vhodné pro toto pololetí upřesnit usnesení o příspěvku pro členy Klubu
aktivních 55+.
Usnesení z 12.4.2017 č. 19/69/2017/RMČ - Klub seniorů:
RMČ souhlasí s příspěvky a dalšími výhodami pro členy Klubu aktivních 55+:
- Zdarma se účastnit zájezdů, které pořádá naše MČ
- Účastnit se pravidelných setkání 1x za 2 měsíce ve špejcharu
- Být pravidelně informován o všech aktivitách Klubu
- Získat finanční bonus 50% z ceny za zdravotní cvičení v zájmovém centru v Baráčnické rychtě
v Hrnčířích po ukončení kurzu v případě splnění podmínek:
1/ uhrazení kurzovného na min. 1 pololetí
2/ absolvování 80% docházky – hodnotí se vždy za 1 celé pololetí.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí pro 2. pololetí šk. roku 2019/2020 z důvodu vyhlášení nouzového stavu a uzavření
Baráčnické rychty v Hrnčířích s úpravou usnesení ze dne 12.4.2017 č. 19/69/2017/RMČ takto:
RMČ souhlasí se získáním finančního bonusu pro členy Klubu aktivních 55+, a to 50% z ceny za
uskutečněné lekce zdravotního cvičení v tomto pololetí v zájmovém centru v Baráčnické rychtě
v Hrnčířích.
T: 15.7.2020
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/37/2020/RMČ
3. VZ 3/2020 „Čekárny na zastávky MHD“ – výběr dodavatele
Vypsání veřejné zakázky č. 2/2020 „Čekárny na zastávky MHD“ schválila RMČ dne 15.4.2020
usnesením č. 13/34/2020/RMČ.
Dne 19.5.2020 byly otevřeny nabídky s následujícím výsledkem:
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ČÍSLO
NABÍDKY

NÁZEV PRÁVNICKÉ NEBO
FYZICKÉ OSOBY

1

STREETPARK s.r.o.

NABÍDKOVÁ POŘADÍ
CENA bez
DPH
1.
476 535,00 Kč

2

TSE CB spol. s r.o.

486 007,00 Kč

3.

3
2.
Urbania, s.r.o.
484 788,95 Kč
Nabídky byly doručeny elektronicky přes portál zadavatele. Zadavatel obdržel do stanovené lhůty
celkem 3 nabídky. Komise dále posoudila úplnost nabídek dle výzvy a zkonstatovala, že všechny
nabídky obsahovaly všechny požadované dokumenty. Vyhodnocení nabídek probíhalo v souladu
s článkem 6. Kritéria a metoda hodnocení nabídek Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace v
režimu zakázky malého rozsahu na dodávku čekáren na zastávky MHD s přiměřeným použitím zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 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.
Ekonomicky nejvýhodnější je nabídka firmy STREETPARK s.r.o., IČ 6077315, sídlo: Třebíč, Ptáčov
40. Komise však měla pochybnosti o splnění všech zadávacích podmínek, protože se rozcházejí údaje
v návrhu smlouvy o dílo s údaji v přiloženém produktovém listu. Proto doporučila před rozhodnutím o
výběru dodavatele zaslat firmě STREETPARK s.r.o. žádost o doplnění informací k doručené nabídce:
1/ Jaká je tloušťka skla na svislých výplních?
2/ Obsahuje přístřešek požadovaný okap a svod pro dešťovou vodu?
3/ Bude cena navyšována v případě montáže do nezpevněného povrchu?
V případě, že firma STREETPARK s.r.o. nepotvrdí splnění všech zadávacích podmínek, tedy 10 mm
sklo, okap a svod a konečnou a nepřekročitelnou cenu, tak by měla být její nabídka vyloučena. Potom
by ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla nabídka 2. v pořadí, tedy nabídka firmy Urbania, s.r.o., IČ
26242826, sídlo: Moravany, Hlavní 282/21, která splňuje všechny zadávací podmínky.
Hodnotící komise tedy doporučila v případě potvrzení splnění všech zadávacích podmínek uzavřít
smlouvu o dílo s 1. v pořadí, tedy se spol. STREETPARK s.r.o., IČ 6077315, sídlo: Třebíč, Ptáčov 40.
V případě nesplnění zadávacích podmínek spol. STREETPARK s.r.o. komise doporučila nabídku spol.
STREETPARK s.r.o. z výběrového řízení vyloučit a uzavřít smlouvu o dílo s 2. v pořadí, tedy se spol.
Urbania, s.r.o., IČ 26242826, sídlo: Moravany, Hlavní 282/21.
Zaslali jsme spol. STREETPARK s.r.o. žádost o doplnění informací a došla následující odpověď:
Dobrý den,
zasílám odpovědi k Vašim dotazům:
- tloušťka skla 10mm
- přístřešek standardně nemá okap, voda stéká samovolně ze skla v zadní části. Je možné okap na
přístřešek vyrobit, ale bude se jednat o atyp a mělo by to vliv na cenu – byla by vyšší
- cena montáže je pevná jak při kotvení do zpevněného tak i nezpevněného povrchu, tudíž se cena
navyšovat nebude.
Společnost STREETPARK s.r.o. tedy nesplnila zadávací podmínky a měla by být ze zadávacího řízení
vyloučena. Jako dodavatel by měla být schválena spol. Urbania, s.r.o. za cenu 484788,95 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
RMČ
1/ vylučuje na základě doporučení hodnotící komise ze zadávacího řízení - veřejné zakázky č. 3/2020
„Čekárny na zastávky MHD“ - z důvodu nesplnění zadávacích podmínek účastníka řízení spol.
STREETPARK s.r.o., IČ 6077315,
2/ schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako dodavatele veřejné zakázky č. 3/2020
„Čekárny na zastávky MHD“ spol. Urbania, s.r.o., IČ 26242826,
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3/ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku 2/2020 „Čekárny na zastávky MHD“ s
dodavatelem spol. Urbania, s.r.o., IČ 26242826, za cenu 484788,95 Kč bez DPH.
T: 15.6.2020
Zodpovídá: Venturová, Kollárová, Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/37/2020/RMČ
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě k zajištění odběru elektrické energie
Byl nám doručen DODATEK Č. 1 ke Smlouvě k zajištění odběru elektrické energie a přeúčtování
nákladů na její spotřebu ev. č.: D20-9027/19/1 pro VO v ulici K Oboře a ve Sportovně oddychovém
areálu v Šeberově se spol. Technologie hlavního města Prahy, a.s., IČ 25672541.
Tímto Dodatkem se upravuje výše přeúčtovaných nákladů na odběr elektrické energie. K předmětné
změně Smlouvy dochází na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Účelem
tohoto Dodatku je taktéž sjednání podmínek změn Smlouvy spočívajících v možnosti Poskytovatele
provádět jednostranně úpravu přeúčtovaných nákladů na odebranou elektrickou energii na roky 2021 a
následující.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě k zajištění odběru elektrické energie a přeúčtování nákladů
na její spotřebu ev. č.: D20-9027/19/1 pro VO v ulici K Oboře a ve Sportovně oddychovém areálu v
Šeberově se spol. Technologie hlavního města Prahy, a.s., IČ 25672541.
T: 30.6.2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/37/2020/RMČ
5. Kulturní akce
Usnesení ze dne 11.3.2020 č. 10/32/2020/RMČ - Zrušení kulturních a společenských akcí na území
MČ z důvodu zamezení šíření nákazy koronavirem:
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.
Po skončení nouzového stavu již lze konat veřejné akce. Můžeme tedy uskutečnit plánovaný Dětský
den a večer koncert a to vše v pátek 19. června 2020 a předběžně aktualizovat harmonogram
kulturních a společenských akcí na zbytek roku 2020. Pokud by se jakkoliv změnila epidemiologická
situace, budeme informace dále upravovat.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s aktualizovaným harmonogramem kulturních a společenských akcí na zbytek roku
2020:
19.6.2020
Dětský den a koncert skupiny Elán Revival
15.9.
Zájezd pro seniory
26.9.
Svatováclavské slavnosti
13.10. od 15:00
Vítání občánků
28.11.
Koncert v Kostele sv. Prokopa a rozsvícení vánočního stromu u Baráčnické
rychty v Hrnčířích
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29.11.
3.12. od 17:00

Program dětí ze ZŠ V Ladech a rozsvícení vánočního stromu na náměstí
v Šeberově
Mikulášská
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Venturová

Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/37/2020/RMČ
6. Koncert skupiny Elán Revival
Nabídka za vystoupení skupiny včetně ozvučení a dopravy je 25 tis. Kč.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou vystoupení skupiny Elán revival včetně ozvučení a dopravy dne
19.6.2020 ve Sportovně oddychovém areálu v Šeberově u p. Jaroslava Průši, IČ 10449680, za cenu 25
tis. Kč.
T: 15.6.2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/37/2020/RMČ
7. Dar Mateřské škole Na Příčné mezi
Mateřské škole byl nabídnut manžely Kubíkovými finanční dar ve výši 100 tis. Kč. Mateřská škola nás
jako zřizovatele požádala o souhlas s jeho přijetím. Dar bude sloužit pro financování vzdělávání a za
účelem rozvíjení tvořivosti dětí.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s přijetím daru Mateřskou školou Na Příčné mezi od manželů Kubíkových ve výši 100
tis. Kč.
T: 15.6.2020
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/37/2020/RMČ
8. Úprava rozpočtu č. 11/2020 - přesuny mezi položkami v rámci kapitoly
Protože zakoupené stánky na rozdávání dezinfekce z dotace HMP na boj proti koronaviru přesáhly
částku pro drobný majetek a bude je nutné zatřídit jako stroje, přístroje a zařízení, musí být i částka na
ně přijatá převedená mezi položkami.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č. 11/2020 – přesuny mezi položkami
v rámci kapitoly:
SU OdPa
Položka
ORJ
UZ ORG
částka
231

5213opatření

Krizová 5137- Drobný hmotný 700
dlouhodobý majetek

127

Výdaj – 91 tis..
Kč
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231

5213opatření

Krizová 6122 – Stroje, přístroje
a zařízení

700

127

Výdaj + 91 tis.
Kč
T: 31.5.2020
Zodpovídá: Černá

Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/37/2020/RMČ
9. Pronájem hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích
Dne 27.5.2020 došla na ÚMČ žádost o pronájem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích
od p. Van Hai Hoang, občana Šeberova.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích panu Van Hai Hoang,
občanovi Šeberova.
T: 30.6.2020
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/37/2020/RMČ
10. Pronájem pódia, osvětlení
Na základě naší poptávky jsme obdrželi nabídku na zastřešené podium 4x6 metrů na oslavu dětského
dne v Praze Šeberově dne 19.6.2020. Cena je 14.000,- Kč (nejsem plátce DPH, jedná se tedy o finální
cenu). Dále nabídku na kompletní světelný servis, který zahrnuje bílé světlo, barevné tónování scény a
barevná pohyblivá efektová světla (včetně použití hazerů pro ně). Cena za tento světelný servis je
10.000,- Kč. Využitelnost světel předpokládáme mezi 20:00 a 22:00 (do konce programu), pokud
budou horší přirozené světelné podmínky, pak i dříve.
Cena celkem za tuto službu je 24.000,- Kč. Cena zahrnuje nájem zařízení, montáž a demontáž,
dopravu a obsluhu světel.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s pronájmem zastřešeného podia 4x6 metrů a kompletního světelného servisu na oslavu
dětského dne 19.6.2020. Cena celkem za tuto službu je 24.000,- Kč. Cena zahrnuje nájem zařízení,
montáž a demontáž, dopravu a obsluhu světel, to vše od spol. Zuzana Mašková, IČ 62923277.
T: 30.6.2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/37/2020/RMČ
11. Revokace usnesení č. 11/35/2020/RMČ ze dne 29.4.2020 – Žádost o změnu účelu
dotace
Na základě konzultace s odborem rozpočtu MHMP není možné změnit účel dotace na rekonstrukci
ohradní zdi hřbitova, jež patří ke Kostelu sv. Prokopa v Hrnčířích, proto uvedené usnesení RMČ
zrušíme.
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Usnesení z 29.4.2020 č. 11/35/2020/RMČ - Žádost o změnu účelu dotace
RMČ souhlasí s podáním žádosti o změnu účelu dotace od hl. m. Prahy ve výši 300000,- Kč,
evidovanou pod ORG 41195000031 z Výstavby nové budovy ZŠ – projektová příprava nově na
Investiční transfer církvím a náboženským společnostem určeným konkrétně Římskokatolické farnosti u
kostela svatého Jakuba Staršího Praha – Kunratice na rekonstrukci ohradní zdi hřbitova, jež patří ke
Kostelu sv. Prokopa v Hrnčířích.
Návrh usnesení:
RMČ ruší usnesení č. 11/35/2020/RMČ ze dne 29.4.2020 – Žádost o změnu účelu dotace.
T: 30.6.2020
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/37/2020/RMČ
12. Žádost o pronájem hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích
Dne 27.5.2020 došla na ÚMČ žádost o pronájem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích
od rodiny Rožánkovy z Vestce.
Návrh usnesení:
RMČ nesouhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích rodině
Rožánkových z Vestce, protože nejsou občané Šeberova.
T: 30.6.2020
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 11/37/2020/RMČ
13. Zákon o střetu zájmů
Podle Zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, mají radní MČ a tajemník
ÚMČ povinnost nejpozději do 30.6.2020 učinit oznámení za rok 2019.
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Digitálně podepsal

Petra
Ing. Petra Ing.
Venturová
Venturová Datum: 2020.05.28

Digitálně podepsal
RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
Datum: 2020.05.28
Archalousová 11:17:25 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov

11:37:01 +02'00'
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