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

Zápis ze 43. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 2.9.2020
Přítomni: pp. Venturová, Archalousová, Brichová Kratochvílová, Pařík, Vítek
Omluveni: pí. 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. Rozdělení projektu cyklostezky K Trníčku – Na Jelenách na 2 etapy
Vzhledem k uzavřené smlouvě o spolupráci
s majitelem sousedního pozemku, který nyní
v projektu nepokračuje, by bylo vhodné rozdělit
projekt cyklostezky na 2 etapy. První etapa by vedla
pouze po pozemcích HMP, svěřeno MČ, a vyústila
by provizorně u benzínové pumpy Na Jelenách.
Tato etapa by se dala realizovat v příštím roce.
Druhá etapa by v budoucnu vedla po pozemcích
majitele sousedního pozemku a vyústila by dále
směrem ke kruhovému objezdu. Rozdělení projektu
je projednáno se Silničním správním úřadem a
Policií ČR.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s rozdělením projektu cyklostezky
K Trníčku – Na Jelenách na 2 etapy, a tím
s vícenáklady ve výši 50 tis. Kč bez DPH na
zpracování 2 etap projektové dokumentace pro
společné povolení, v podrobnostech realizační
dokumentace, včetně geodetického zaměření a
inženýrské činnosti (objednávka č. 36/2020).
T: 30.9.2020
Zodpovídá: Kollárová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/43/2020/RMČ
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3. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011
Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Návrh usnesení:
RMČ nemá připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění pozdějších
předpisů, a pověřuje tajemníka odesláním tohoto stanoviska odboru daní, poplatků a cen MHMP.
T: 10.9.2020
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/43/2020/RMČ
4. Výměna pumpy na hřbitově v Hrnčířích
Nabídka na instalatérské práce na Hrnčířském hřbitově – Výměna ruční pumpy:
Vlezení do studny, demontáž staré pumpy, sacího koše, pracovního válce, výtlačného potrubí,
připevňovací spony a klínu, odvodňovacího zařízení a táhla.
Montáž bude provedena v totožných nových armaturách.
Celková cena činí včetně DPH.
22.615,-- Kč.
Ruční pumpa Standart II
3.900,-- Kč
Výtlačná trubka 6/4“
960
Pracovní válec na ulehčení pumpování
1.720
Táhlo-závit M12
530
Odvodňovací zařízení
440
Sací koš a 5/4“- 40 přechod šroubovací
520
Připevňovací spona s klínem
620
Těsnící závitové vlákno, těsnění, pomocný materiál, doprava
1.000
Práce, včetně nákupu materiálu
9.000
Cena bez DPH
18.690,-- Kč
21% DPH
3.925,-- Kč
Celková cena činí včetně DPH
22.615,-- Kč
Kovařík instalatér.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou výměny ruční pumpy na hřbitově v Hrnčířích v částce 18690,-Kč bez
DPH u p. Bohuslava Kovaříka, IČ 62896989.
T: 30.9.2020
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/43/2020/RMČ
5. Materiál podlaha – sportovně oddychový areál v Šeberově
Je třeba dokončit výměnu terasy ve sportovně oddychovém areálu v Šeberově. Materiál na opravu
jsme poptali v ASKO. Nabídka je na 59293,47 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou materiálu podle nabídky ZP20007469 ze dne 25.8.2020 od spol. ASKO
a. s., IČ 25697242, za cenu 59293,47 Kč bez DPH.
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T: 30.9.2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/43/2020/RMČ
6. Materiál pergola – sportovně oddychový areál v Šeberově
Aby vyměněná terasa ve Sportovně oddychovém areálu v Šeberově déle vydržela, bylo by vhodné nad
ní udělat pergolu. Materiál na opravu jsme poptali v ASKO. Nabídka je na 29966,53 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou materiálu podle nabídky ZP20007465 ze dne 25.8.2020 od spol. ASKO
a. s., IČ 25697242, za cenu 29966,53 Kč bez DPH.
T: 30.9.2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/43/2020/RMČ
7. Montážní práce podlaha – sportovně oddychový areál v Šeberově
Poptali jsme montáž podlahy ve Sportovně oddychovém areálu v Šeberově. Nabídka od Tesařství
Plechata je za 29200,- Kč. Firma není plátce DPH
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou montáže podlahy a pergoly ve Sportovně oddychovém areálu v Šeberově
u p. Pavla Plechaty, IČ 15878350, za cenu 29200,-Kč.
T: 30.9.2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/43/2020/RMČ
8. Montážní práce pergola – sportovně oddychový areál v Šeberově
Poptali jsme montáž pergoly ve Sportovně oddychovém areálu v Šeberově. Nabídka od Tesařství
Plechata je za 42900,- Kč. Firma není plátce DPH
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou montáže podlahy a pergoly ve Sportovně oddychovém areálu v Šeberově
u p. Pavla Plechaty, IČ 15878350, za cenu 42900,-Kč.
T: 30.9.2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/43/2020/RMČ
9. PREdistribuce – Smlouva o smlouvě budoucí o připojení
V minulé RMČ jsme schvalovali smlouvu o smlouvě budoucí o připojení lampy na přisvícení nového
přechodu pro chodce v ul. K Hrnčířům s PREdistribuce. Lampy jsou ale 2 a smlouvy musí být také 2.
Proto musíme přischválit ještě smlouvu na druhou lampu.
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Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN (T
odbočka) se spol. PREdistribuce, a.s., IČ 27376516, na připojení zařízení pro přisvícení přechodu
v ulici K Hrnčířům, parc. č. 533/37, k. ú. Šeberov, za cenu 3200,-Kč.
T: 30.9.2020
Zodpovídá: Venturová, Kollárová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/43/2020/RMČ
10. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pp. Diatkovými
Dne 29.5.2019 byla schválena usnesením č. 3/14/2019/RMČ - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě s pp. Diatkovými. Nyní je třeba schválit následnou Smlouvu o zřízení
služebnosti.
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pp. Cyrilem Diatkou a
Zuzanou Diatkovou na pozemku parc. č. 1118 v k. ú. Šeberov pro vybudování kanalizační,
plynovodní a elektrické přípojky za cenu 5 tis. Kč bez DPH za jednu přípojku, tedy celkem za 15
tis. Kč bez DPH,
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
T: 30.9.2020
Zodpovídá: Kollárová, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/43/2020/RMČ
11. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pp. Diatkovými
Dne 29.5.2019 byla schválena usnesením č. 4/14/2019/RMČ - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě s pp. Diatkovými. Nyní je třeba schválit následnou Smlouvu o zřízení
služebnosti.
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pp. Cyrilem Diatkou a
Zuzanou Diatkovou na pozemku parc. č. 1289 v k. ú. Šeberov pro vybudování kanalizační,
plynovodní a elektrické přípojky za cenu 5 tis. Kč bez DPH za jednu přípojku, tedy celkem za
15 tis. Kč bez DPH,
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
T: 30.9.2020
Zodpovídá: Kollárová, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/43/2020/RMČ
12. Odměna ředitelce MŠ Na Příčné mezi
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje odměnu ředitelce MŠ Na Příčné mezi paní Dagmar Řehákové za 2. pololetí školního
roku 2019/2020 ve výši 1 měsíčního platu.
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T: 15.9.2020
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 11/43/2020/RMČ
13. Program zasedání ZMČ dne 14.9.2020
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje program zasedání ZMČ Praha – Šeberov, konaného dne 14.9.2020 od 18:00 ve
špejcharu:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola zápisu předchozího zasedání
5. Kontrola plnění předchozích usnesení
6. Zásady pro výstavbu na území Městské části Praha – Šeberov – pravidla pro jednání
s investory - stavebníky
7. Úprava rozpočtu č. 13/2020 v souvislosti s vratkou podílu na daňové povinnosti k dani z příjmů
právnických osob za zdaňovací období roku 2019 městským částem
8. Úprava rozpočtu MČ č. 14/2020 v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání za rok 2019
9. Úprava rozpočtu č. 15/2020 v souvislosti s rozšířením účelu použití ponechaných prostředků
od HMP
10. Úprava rozpočtu č. 16/2020 v souvislosti s dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů
11. Úprava rozpočtu č. 17/2020 v souvislosti s vratkou finančních prostředků z akce EU - Šablony
MŠ
12. Úprava rozpočtu č. 18/2020 v souvislosti s vratkou finančních prostředků z akce EU - Šablony
ZŠ
13. Rekonstrukce ohradní zdi hřbitova, jež patří ke Kostelu sv. Prokopa v Hrnčířích
14. Dopis p. Chomenka ohledně výstavby evakuační stanice v Hrnčířích
15. Různé, informace
T: 4.9.2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 12/43/2020/RMČ
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal
Ing. Petra Venturová
Datum: 2020.09.03
14:25:16 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

Digitálně podepsal
RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
Datum: 2020.09.03
Archalousová 14:21:08 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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