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

Zápis ze 41. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 5.8.2020
Přítomni: pp. Venturová, Archalousová, Brichová Kratochvílová, Pařík, Vitvarová
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. Spisový a skartační řád
Dne 3.7.2020 proběhla kontrola OP PPR z HMP, která nám doporučila do spisového a skartačního
řádu doplnit archivační dobu materiálů podléhajících možné kontrole Evropských fondů.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje novelizovaný Spisový a skartační řád, který nahrazuje Spisový a skartační řád
schválený RMČ dne 20.12.2017 usnesením č. 5/86/2017/RMČ.
T: 30.8.2020
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/41/2020/RMČ
3. Kácení stromů, zdravotní řez
Je třeba upravit některé velké stromy na území MČ, což není součástí smlouvy o celoroční údržbě
s MK3, proto jsme poptali uvedené práce:
- Zkrácení, ořez břízy u budovy ÚMČ – brání sirénám
- Zkrácení, ořez břízy u garáží ÚMČ – brání sirénám
- Zkrácení, ořez lípy na komunikaci K Hrnčířům – strom je silně poškozen
- Kácení modřín na komunikaci K Hrnčířům – strom je suchý
Dostali jsme 3 nabídky:
1. Jan Bernášek za 33500,-Kč
2. MK3 za 24318,-Kč bez DPH
3. Matěj Skoupý za 17300,-Kč bez DPH
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou kácení a zdravotního řezu stromů od p. Aleše Skoupého, IČ 69030758,
za cenu 17300,-Kč bez DPH.
T: 30.9.2020
Zodpovídá: Vítek

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 2/41/2020/RMČ
4. Letní kino
Vzhledem k tomu, že letos nebyla realizována část kulturních akcí a nebudou ani Svatováclavské
slavnosti, poptali jsme promítání Letního kina:
Termín: 4.9.2020
Místo: sportovně oddychový areál v Šeberově, pozemek parc. č. 1449/26, k. ú. Šeberov
Film: 3Bobule
Dobrý den,
zde finální cena:
Praha-Šeberov (Hlavní město Praha) Kino: 7500 Kč, licence: 25410 Kč, doprava 1300 Kč. CELKEM:
34210 Kč vč. DPH
Lubomír Lukeš - Putovní kino
www.putovnikino.cz
www.TSProduction.cz
Technické zajištění eventů.
Tel: 728 544 814
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou promítání letního kina u TSProduction.cz s. r. o., IČ 07064977, za cenu
34210,-Kč vč. DPH.
T: 31.8.2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/41/2020/RMČ
5. Projekt cyklostezky K Trníčku – Na Jelenách
V loňském roce jsme nechali zpracovat studii cyklostezky K Trníčku – Na Jelenách. V letošním roce
jsme poptali projekt této cyklostezky k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení.
Obdrželi jsme 2 nabídky, Ing. Josef Bureš odpověděl, že je již bohužel plně pracovně vytížen.
1. Sinpps s.r.o. za 335625,- Kč bez DPH
2. Ing. Vojtěch Holub za 169500,-Kč bez DPH
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou projektové dokumentace cyklostezky K Trníčku – Na Jelenách
(projektová dokumentace pro společné povolení, v podrobnostech realizační dokumentace, včetně
geodetického zaměření a inženýrské činnosti) u Ing. Vojtěcha Holuba, IČ 03271064, za cenu 169500,Kč bez DPH.
T: 31.8.2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/41/2020/RMČ
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6. Prominutí místního poplatku ze vstupného
Hl. m. Praha nám doporučilo ještě z důvodu koronaviru odpustit místní poplatek ze vstupného.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s prominutím místního poplatku ze vstupného dle ust. § 6 zákona o místních poplatcích
na kulturní akce podle § 2 obecně závazné vyhlášky č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku
ze vstupného, ve znění pozdějších předpisů, na akce konané v období od 12.3.2020 do 31.12.2020 v
plné výši stanovené sazby z důvodu mimořádné události.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Vítek, Fialová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/41/2020/RMČ
7. Vybudování parkovacího stání v Hrnčířích v ulici K Safině pro návštěvníky hřiště
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou vybudování parkovacího stání v ulici K Safině pro návštěvníky hřiště u
společnosti BM&V s.r.o., IČ: 25602811, za cenu 16703,-Kč bez DPH.
T: 31.8.2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/41/2020/RMČ
8. Klokánek
Vážená paní starostko,
velice ráda bych Vás požádala o zapojení do charitativního projektu na podporu Fondu ohrožených
dětí – Klokánek, který bychom rádi s vaší městskou částí zahájili. Velice často se nám ozývají
obyvatelé s tím, že by rádi nalezli nejbližší kontejner. Jestli by se našlo pár vhodných míst
k umístění charitativních kontejnerů na sběr textilu, obuvi a hraček, které významně pomohou jak
materiálně, tak finančně Klokánkům v rámci celé ČR, budeme velice rádi. Zároveň bychom rádi
nabídli městu nájemné za každý umístěný kontejner a též zařazení mezi sponzory a zároveň partnery
Fondu ohrožených dětí – Klokánek. Pokud byste si našel ve svém volném čase pár minutek na osobní
schůzku, velice ráda Vám tento projekt představím.
Nicole Nouir Křížková ředitelka projektu
Návrh usnesení:
Vzhledem k tomu, že na území naší MČ máme již umístěný kontejner na použitý textil společnosti
Potex, která mimo jiné podporuje Klokánky, RMČ nepovažuje umístění dalšího kontejneru za
potřebné.
T: 31.8.2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/41/2020/RMČ
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9. Výsadba stromů
Na jaře jsme požádali o dotaci do výzvy č. 9/2019 v rámci Národního programu Životní prostředí na
zakládání a obnovu ploch zeleně na území MČ. Naše žádost byla akceptována a můžeme tak čerpat
dotaci ve výši 249,5 tis. Kč na výsadbu 40 ks. stromů na pozemku č. parc. 1149 v Hrnčířích. Proto
jsme poptali stromy podle osazovacího plánu vč. veškerého materiálu potřebného pro výsadbu. Stromy
budou podle podmínek dotačního programu vysázeny za pomoci místních občanů 7. listopadu 2020 od
9:30 hodin.
Nabídky:
1. Sadovnický a zahradnický servis s.r.o. za 164754,-Kč bez DPH, 199352,34 Kč vč. DPH
2. TV Facility Group, a.s. za 218314,25 Kč vč. DPH
3. David KESL za 191520,-Kč bez DPH, 231739,20 Kč vč. DPH
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou dodávky 40 ks. stromů podle osazovacího plánu, vč. veškerého
materiálu potřebného k jejich výsadbě, u spol. Sadovnický a zahradnický servis s.r.o., IČ 27404862,
za cenu 164754,-Kč bez DPH.
T: 31.8.2020
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/41/2020/RMČ
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2020.08.07
Venturová Datum:
11:28:49 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

RNDr.
Michaela
Archalousová

Digitálně podepsal RNDr.
Michaela Archalousová
Datum: 2020.08.07
11:27:48 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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