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

Zápis ze 50. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 16.12.2020
Přítomni: pp. Archalousová, Venturová, Pařík, Vitvarová, Vítek
Omluveni: pí. Brichová Kratochvílová
Zapisuje: pí. Dvořáková
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. Zrušení usnesení č. 7/85/2017/RMČ – Stavební komise ze dne 6.12.2017
RMČ přijala dne 6.12.2017 usnesení č. 7/85/2017/RMČ - Stavební komise:
RMČ pověřuje Ing. Kollárovou pravidelným vypravováním stanovisek stavebníkům podle doporučení
stavební komise a to vždy do 30 dnů ode dne podání žádosti o stanovisko.
Na základě schválení „Zásad pro výstavbu na území Městské části Praha - Šeberov – Pravidla pro
jednání s investory – stavebníky“ zastupitelstvem MČ Praha – Šeberov ze dne 14.12.2020
č.6/11/2020/ZMČ je potřeba toto usnesení zrušit a nahradit ho novým.
Návrh usnesení:
RMČ:

ruší usnesení č.7/85/2017/RMČ - Stavební komise ze dne 6.12.2017,

pověřuje Ing. Kollárovou pravidelným vypravováním stanovisek stavebníkům podle doporučení stavební
komise RMČ a v souladu se „Zásadami pro výstavbu na území Městské části Praha - Šeberov –
Pravidly pro jednání s investory – stavebníky“.
T: průběžně
Zodpovídá: Kollárová, Vítek
Hlasování:
Pro: všichni
Bylo přijato usnesení 1/50/2020/RMČ
3. Veřejná zakázka malého rozsahu č. VZ 5/2020 „Kácení a vysazení lip na náměstí
v Šeberově, parc. č. 118, k. ú. Šeberov“
V září letošního roku se podařilo získat dotaci na další výsadbu zeleně od hl. m. Prahy, zejména na
doplnění a obnovu zeleně na náměstí v Šeberově. Díky ní jsme začali uvažovat také o aktuálním
zdravotním stavu 4 lip, které jsou u pomníku padlých. RMČ schválila zpracování posudku na tyto
stromy. Z posudku soudního znalce v daném oboru bohužel vyšlo, že stromy jsou napadeny a velmi
vážně poškozeny houbou klanolístkou obecnou a fytoftorovou kořenovou hnilobou. Stav stromů je
hodnocen jako velmi špatný, stromy jsou v havarijním stavu, jsou nestabilní a hrozí pád větví nebo
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celých částí stromu na kolemjdoucí. Soudní znalec proto ve svém posudku doporučuje u 3 stromů
jejich bezodkladné pokácení a u 4. stromu doporučuje s ohledem na nutnou výměnu okolních stromů
také jeho pokácení. Na kácení a novou výsadbu, v souladu se závěry soudního znalce, je nyní potřeba
vypsat veřejnou zakázku podle realizační dokumentace zpracované spol. Living in green s.r.o.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zveřejněním výzvy k podání nabídky v režimu zakázky malého rozsahu na služby
VZ č. 5/2020 „Kácení a vysazení lip na náměstí v Šeberově, parc. č. 118, k. ú. Šeberov“ podle
realizační dokumentace zpracované spol. Living in green s.r.o. v prosinci 2020 a v souladu se závěry
znaleckého posudku ZP 0646/22/2020 ve věci posouzení 4 lip na rostoucích v parkové ploše okolo
pomníku padlých na náměstí v Šeberově, Praha 4 zpracované Ing. Jiřím Grulichem, znalcem v oboru,
v prosinci 2020.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Archalousová, Vítek
Hlasování:
Pro: všichni
Bylo přijato usnesení 2/50/2020/RMČ
4. VZ 4/2020 „Revitalizace veřejného prostoru v Šeberově č. parc. 531/2, k. ú.
Šeberov“ - vícenáklady
V položkovém rozpočtu VZ 4/2020 „Revitalizace veřejného prostoru v Šeberově č. parc. 531/2, k. ú.
Šeberov“ nebyly zahrnuty některé práce, které je nutné pro realizaci díla vykonat:

Cenová nabídka víceprací
Stavba:

Revitalizace veřejného prostoru v
Šeberově - par. Číslo 531/2

REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR
Zemní práce (HTÚ

hod

9

850

7 650 Kč

kontejner

1 4250

4 250 Kč

Cena obsahuje práci JCB v hodinové sazbě při úpravách terénu

Odvoz odpadu na skládku
Cena obsahuje přistavení kontejneru, naložení a odvoz na skládku

Cena celkem bez DPH
Sazba DPH - 21 %
Cena s DPH

11 900 Kč
2 499 Kč
14 399 Kč

Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 56/2020 na zakázku č. 4/2020
„Revitalizace veřejného prostoru v Šeberově č. parc. 531/2, k. ú. Šeberov“ s dodavatelem spol. OK
GARDEN s.r.o., IČ 27571297, kterým se zvyšuje cena díla o vícenáklady ve výši 11900,- Kč bez
DPH.
T: 31.1.2021
Zodpovídá: Vítek, Venturová
Hlasování:
Pro: všichni
Bylo přijato usnesení 3/50/2020/RMČ
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5. Žádost o pronájem urnového hrobového místa
Dne 16.12.2020 došla na ÚMČ žádost od rodiny Málkovy ze Šeberova o pronájem urnového
hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích p. Františku Málkovi,
občanu Šeberova.
T: 31.1.2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování:
Pro: všichni
Bylo přijato usnesení 4/50/2020/RMČ
6. Žádost o pronájem urnového hrobového místa
Dne 1.12.2020 došla na ÚMČ žádost od paní Brabcové z Hrnčíř o pronájem urnového hrobového
místa na hřbitově v Hrnčířích.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích pí. Ivetě Brabcové,
občance Hrnčíř.
T: 31.1.2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování:
Pro: všichni
Bylo přijato usnesení 5/50/2020/RMČ
7. Provoz Baráčnické rychty
Návrh usnesení:
RMČ oznamuje, že provoz Baráčnické rychty, se po dobu protiepidemiologických opatření, bude
vždy řídit aktuálně platnými nařízeními vlády.
T: průběžně
Zodpovídá: Vítek
Hlasování:
Pro: všichni
Bylo přijato usnesení 6/50/2020/RMČ
8. Další jednání RMČ
Dále řádný termín RMČ 13.1.2021, aby mohl být schválen program ZMČ 25.1.2021.
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal Ing.
Petra Venturová
Datum: 2020.12.18
10:48:22 +01'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

Digitálně podepsal RNDr.

RNDr. Michaela Michaela Archalousová
2020.12.18
Archalousová Datum:
10:42:53 +01'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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