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

Zápis z 51. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 13.1.2021
Přítomni: pp. Archalousová, Brichová Kratochvílová (příchod 16:45), Pařík, Venturová, Vitvarová,
Vítek
Zapisuje: pí. Dvořáková
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka MČ, zahájení v 16:30.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna.
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě k zajištění odběru elektrické energie
Před koncem roku 2020 obdržela MČ e-mail, kde z důvodu snížení ceny za 1 kW (stará cena 2,2 Kč,
nová cena 2,12 Kč) byl MČ v příloze poslán Dodatek č. 2 ke Smlouvě k zajištění odběru elektrické
energie a přeúčtování nákladů na její spotřebu s Hlavním městem Praha, zastoupeným spol.
Technologie hl. m. Prahy, a.s., a dále také Příloha č. 1 Specifikace Zařízení Majitele a rozpis nákladů 1
a nákladů 2.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě k zajištění odběru elektrické energie a
přeúčtování nákladů na její spotřebu s Hlavním městem Praha, zastoupeným spol. Technologie hl. m.
Prahy a.s. z důvodu snížení ceny za 1 kW (stará cena 2,2 Kč, nová cena 2,12 Kč).
T: 31.1.2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 1/51/2021/RMČ
3. Číselník ORG investičních akcí MČ Praha - Šeberov
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje novelizovaný číselník ORG investičních akcí MČ Praha – Šeberov, který nahrazuje
číselník schválený RMČ dne 24. 6. 2020 usnesením č. 2/39/2020/RMČ.
T: 31.1.2021
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 2/51/2021/RMČ

Tel: 244911713
Fax: 244912801

IČO: 002 41 717
e-mail: info@seberov.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS a.s.
č.účtu: 2000692309/0800

4. Členství tajemníka ve STMOÚ ČR
Tajemníkovi úřadu bylo nabídnuto členství ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR,
z.s., IČ: 60126361 se sídlem v Praze. Pravidelný roční členský příspěvek činí 1500,- Kč. Členství ve
sdružení umožní tajemníkovi bezplatnou účast na mnoha odborných školeních, seminářích a
konferencích a přispěje k dalšímu odbornému rozvoji, použitelnému ve prospěch městské části.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s členstvím p. Jiřího Vítka, tajemníka ÚMČ Praha – Šeberov, ve Sdružení tajemníků
městských a obecních úřadů ČR, z.s., IČ: 60126361, se sídlem Praha, za účelem odborného rozvoje
tajemníka ÚMČ ve prospěch MČ a s úhradou pravidelného ročního členského příspěvku za členství
v tomto sdružení z rozpočtu městské části.
T: 31.1.2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 3/51/2021/RMČ
5. Požadavky na poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném
rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021
RHMP dne 28.1.2019 usnesením č. 93 schválila pravidla pro poskytování dotací z investiční rezervy
pro městské části z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019, která se použijí i na požadavky roku 2021. MČ
mohou své požadavky na rok 2021 zaslat nejpozději do 15.1.2021 na předepsaných formulářích
elektronicky. Žádost odsouhlasenou po formální stránce odborem ROZ MHMP zašle MČ podepsanou
statutárním zástupcem, včetně usnesení RMČ, nejpozději do 1.2.2021.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s podáním žádostí o přidělení dotací z rozdělované rezervy městským částem v roce
2021 na následující projekty ve stanoveném pořadí priorit:
1.
Realizace cyklostezky od ul. K Trníčku po ul. Na Jelenách ve výši 5500 tis. Kč,
2.
Nové workoutové hřiště, včetně dopadové plochy, doplnění stávajícího workoutového hřiště o
kvalitní dopadovou plochu, rekonstrukce hřiště v ulici K Safině, doplnění herních prvků
v Šeberově – v celkové výši 4190 tis. Kč,
3.
Rekonstrukce komunikací a chodníků: část ulice Vlasty Hilské, Za prodejnou, Rypkova, U
Drůběžárny, K Vrbičkám, Bělásková, Babočková, Žluťásková, K Oboře, K Labeškám, Za
Jednotou - v celkové výši 10 mil. Kč.
T: 15.1.2021
Zodpovídá: Černá, Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 4/51/2021/RMČ

6. Úprava rozpočtu Městské části Praha - Šeberov č. 27/2020
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č. 27/2020 – přesuny mezi položkami:
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SU
231

231

OdPa
3745 –
Péče o vzhled obcí a
veřejnou zeleň
3745 –
Péče o vzhled obcí a
veřejnou zeleň

Položka
ORJ
5169 200
Nákup
ostatních
služeb
5171 –
200
Opravy a udržování

UZ

ORG

částka
Výdaj + 150 tis. Kč
Výdaj - 150 tis. Kč

T: 15.1.2021
Zodpovídá: Černá, Archalousová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 5/51/2021/RMČ
7. Dovoz obědů pro paní Královou
Dne 6.1.2021 byla doručena na ÚMČ žádost paní Králové, bytem v Šeberově, o dovoz obědů ze
zdravotních důvodů.
RMČ přijala k dovozu obědů dne 27.11.2019 usnesení č. 12/26/2019/RMČ: RMČ souhlasí
k 31.12.2019 s ukončením dovozu obědů pro seniory od spol. Jihoměstská sociální. Obědy budou od
1.1.2020 seniorům nabídnuty od spol. Mosaica Catering - David Malantuk, IČ 49856138. MČ bude
přispívat částkou 30,- Kč na každý oběd pro stávající odběratele a dále pro občany MČ, kteří nejsou
schopni ze zdravotních nebo sociálních důvodů si oběd sami zajistit.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zařazením paní Jany Králové do seznamu občanů MČ, kteří nejsou schopni ze
zdravotních nebo sociálních důvodů si sami zajistit obědy, a MČ jim tak bude přispívat částkou 30,Kč na každý oběd od spol. Mosaica Catering - David Malantuk, IČ 49856138.
T: 20.1.2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 6/51/2021/RMČ
8. Pronájem urnového hrobového místa
Dne 28.12.2020 byla doručena na ÚMČ žádost o pronájem urnového hrobového místa od paní
Kateřiny Valešové, občanky Šeberova.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích paní Kateřině
Valešové, občance Šeberova.
T: 31.1.2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 7/51/2021/RMČ
9. Novela nařízení hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění pozdějších
předpisů
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Dne 22.12.2020 obdržela MČ k vyjádření Návrh novely nařízení hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní
řád, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí návrh novely nařízení hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění
pozdějších předpisů a nemá k němu připomínky, a pověřuje tajemníka odesláním tohoto stanoviska
odboru živnostenskému a občanskosprávnímu MHMP.
T: 21.1.2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 8/51/2021/RMČ
10. Zpráva o činnosti RMČ za rok 2020
V souladu se zákonem o hl. m. Praze č.131/2000 Sb. v platném znění, §70, odst. (4) Rada Městské
části Praha – Šeberov předloží Zastupitelstvu Městské části Praha - Šeberov tuto zprávu o své činnosti
za rok 2020:
RMČ se sešla 23x řádně a 4x mimořádně.
Jednání byla zaznamenávána formou zápisu a usnesení, které byly zveřejňovány na internetových
stránkách www.seberov.cz nejpozději do 7 dnů od konání RMČ.
RMČ pravidelně kontrolovala plnění usnesení RMČ.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje předložení zprávy o činnosti RMČ za rok 2020 na příští jednání ZMČ.
T: 25.1.2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 9/51/2021/RMČ

11. Úprava rozpočtu Městské části Praha - Šeberov č. 28/2020 - změna charakteru
dotace na zeleň
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č. 28/2020 – změna charakteru dotace
na zeleň:
SU OdPa
Položka
ORJ
UZ ORG
částka
231

6330Převody vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

4251200
Investiční převody
mezi statutárními
městy (hl. m.
Prahou) a jejich
městskými obvody
nebo částmi

84

81491000129 Příjem
– 1016,7 tis Kč

Zápis 51. RMČ Praha - Šeberov ze dne 13.1.2021
4

3745 –
Péče o vzhled obcí a
veřejnou zeleň
6330Převody vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

231

6121200
Budovy,
haly,
stavby
4137200
Neinvestiční
převody mezi
statutárními městy
(hl. m. Prahou) a
jejich městskými
obvody nebo
částmi
3745 –
5169 –
200
Péče o vzhled obcí a Nákup ost. služeb
veřejnou zeleň

231

231

84

81491000129 Výdaj
– 1016,7 tis Kč

81

Příjem
+1016,7 tis. Kč

81

Výdaj
+1016,7 tis. Kč
T: 15.1.2021
Zodpovídá: Černá, Archalousová

Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 10/51/2021/RMČ
12. VZ 5/2020 „Kácení a vysazení lip na náměstí v Šeberově, parc. č. 118, k. ú. Šeberov“
– výběr dodavatele
Vypsání veřejné zakázky č. 5/2020 „Kácení a vysazení lip na náměstí v Šeberově, parc. č. 118, k. ú.
Šeberov“ schválila RMČ dne 16.12.2020 usnesením č. 2/50/2020/RMČ.
Dne 4.1.2021 byly otevřeny nabídky s následujícím výsledkem:
ČÍSLO
NÁZEV PRÁVNICKÉ NEBO FYZICKÉ OSOBY
NABÍDKOVÁ CENA s
POŘADÍ
NABÍDKY
DPH
329 442,56 Kč
1
Azeleň, s.r.o.
1
2

Sadovnický a zahradnický servis s.r.o.

387 042,58 Kč

5

3

OK GARDEN s.r.o.

357 724,86 Kč

3

4

SAMMIS s.r.o.

381 633,46 Kč

4

5

REALM Group s.r.o.

347 654,42 Kč

2

Nabídky byly doručeny elektronicky přes portál zadavatele. Zadavatel obdržel do stanovené lhůty
celkem 5 nabídek. Vyhodnocení nabídek probíhalo v souladu s článkem 6. Kritéria a metoda
hodnocení nabídek Výzvy k podání nabídky v režimu zakázky malého rozsahu na kácení a vysazení
lip na náměstí v Šeberově, parc. č. 118, k. ú. Šeberov. 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 Azeleň, s.r.o., IČ: 07268611, DIČ: CZ07268611, sídlo:
Krásná vyhlídka 339, Tábor - Horky, 39001. Hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu o dílo
s uvedenou společností.
Návrh usnesení:
RMČ
1.
schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky č. 5/2020 „Kácení a vysazení lip na náměstí v
Šeberově, parc. č. 118, k. ú. Šeberov“ na základě doporučení hodnotící komise spol. Azeleň, s.r.o., IČ:
07268611,
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souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku 5/2020 „Kácení a vysazení lip na náměstí v
Šeberově, parc. č. 118, k. ú. Šeberov“ s dodavatelem spol. Azeleň, s.r.o., IČ: 07268611, za cenu
329442,56 Kč vč. DPH.
2.

T: 20.1.2021
Zodpovídá: Venturová, Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 11/51/2021/RMČ
13. El Asador – zrušení usnesení č. 10/47/2020/RMČ ze dne 4.11.2020 (Žádost o
odpuštění nájemného za parkovací místa u restaurace El Asador)
Dne 3.11.2020 byla doručena na ÚMČ žádost o odpuštění nájemného za parkovací místa u restaurace
El Asador v Hrnčířích po dobu znemožnění provozu zařízení na základě vládních nařízení v souvislosti
s šířením koronaviru. RMČ již na jaře schválila odpuštění nájmu za provozovnu všem nájemcům MČ,
kteří v důsledku opatření Vlády ČR museli uzavřít své provozovny, a to po dobu uzavírky provozovny.
RMČ dále souhlasila (v návaznosti na rozhodnutí Odboru daní, poplatků a cen MHMP o prominutí
místního poplatku za užívání veřejného prostranství za období od 14. 3. 2020 do 31. 12. 2020, a to v
plné výši sazby stanovené vyhláškou z důvodu mimořádné události) s prominutím úhrady nájemného
za venkovní terasu budovy Špejcharu a úhrady věcného břemene předzahrádky restaurace El Asador
za období od 14. 3. 2020 do 31. 12. 2020. Na základě uvedeného RMČ schválila usnesení č.
10/47/2020/RMČ ze dne 4.11.2020: „RMČ souhlasí s odpuštěním nájemného (úhrady věcného
břemene) za parkovací místa u restaurace El Asador po dobu uzavření provozovny (bez výdejního
okénka) v době nouzového stavu.“
29.12.2020 však v době vyhlášení vládních nařízení a uzavření provozu restaurací, kdy El Asador
nemá v provozu ani výdajové okénko, proběhla v restauraci slavnostní svatební hostina. Na místo byla
přivolaná Policie ČR, která věc vyhodnotila jako porušení nařízení a postoupila ji správnímu orgánu
k dořešení. Na základě porušení vládních nařízení v době nouzového stavu je navrženo zrušení
usnesení o odpuštění nájemného za parkovací místa u restaurace El Asador.
Návrh usnesení:
RMČ ruší usnesení č. 10/47/2020/RMČ ze dne 4.11.2020 (Žádost o odpuštění nájemného za parkovací
místa u restaurace El Asador) z důvodu porušení vládních nařízení v době nouzového stavu.
T: 20.1.2021
Zodpovídá: Černá, Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 12/51/2021/RMČ

14. Digitalizace předregistrace dětí do MŠ
Dne 7.1.2021 obdržela MČ nabídku možnosti zapojit se do digitalizace předregistrace dětí do MŠ,
kterou organizuje MHMP. Tento projekt byl v loňském roce úspěšně zahájen na MČ Praha 11, kdy na
základě pozitivní zpětné vazby připravuje MHMP celoměstské řešení této problematiky. V letošním
roce se rozšiřuje pilotní program o další zájemce, spuštění provozu pro všechny se očekává v roce
2022. Dotaz na možnost zapojení se do projektu byl odeslán paní ředitelce MŠ Na Příčné Mezi 186,
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Praha 4 – Šeberov. Paní ředitelka navrhuje, aby se MŠ do projektu zapojila až v celopražském
provozu.
Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí spuštění projektu digitalizace předregistrace dětí do MŠ. Mateřská škola Na
Příčné Mezi 186, Praha 4 se do pilotního projektu nezapojí, do projektu se zapojí až v celopražském
provozu.
T: 31.1.2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 13/51/2021/RMČ
15. Přerozdělení výsledku hospodaření MŠ Na Příčné mezi za rok 2020
Dne 11.1.2021 byla na ÚMČ doručena žádost o přerozdělení výsledku hospodaření MŠ Na Příčné
mezi za rok 2020. Paní ředitelka navrhuje přerozdělení hospodářského výsledku ve výši 1930,- Kč, z
toho částku 386,- Kč do rezervního fondu a částku 1544,- Kč do fondu odměn.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s přerozdělením hospodářského výsledku MŠ Na Příčné mezi za rok 2020 v celkové
výši 1930,- Kč takto:
 částku 386,- Kč do rezervního fondu
 částku 1544,- Kč do fondu odměn.
T: 28.2.2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 14/51/2021/RMČ
16. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky
V návaznosti na již schválená usnesení RMČ č. 6/26/2019/RMČ ze dne 27.11.2019,
č.12/35/2020/RMČ ze dne 29.4.2020, radou hl. m. Prahy č.1029 ze dne 25.5.2020, RMČ
č.8/41/2020/RMČ ze dne 5.8.2020 a hotovou realizací projektu nám Státní fond životního prostředí ČR
poslal k podpisu smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na základě
společného rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a směrnice ministerstva ŽP, v souladu
s Výzvou č. 9/2019 na „Výsadbu stromů na území Městské části Praha – Šeberov“. Smlouvu jsme
museli podepsat obratem, proto je radě MČ předložena na vědomí.
Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky určenou na „Výsadbu stromů na území Městské části Praha – Šeberov“ ve výši
249500,- Kč.
T: 15.1.2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 15/51/2021/RMČ
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17. Dodatek č. 11 k pojistné smlouvě – Generali Česká pojišťovna
Předmětem dodatku č. 11 k pojistné smlouvě – Generali Česká pojišťovna je rozšíření o pojištění nově
vybudovaných přístřešků na zastávkách autobusů. Dodatek byl podepsán, aby byl majetek co nejdříve
pojištěn, již 7.11.2020. Zároveň RMČ svým usnesením č. 1/48/2020/RMČ ze dne 18. 11. 2020 vzala
na vědomí ukončení smluvního vztahu s Generali Česká pojišťovna k 22.12.2020.
Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí uzavření dodatku č. 11 k pojistné smlouvě – Generali Česká pojišťovna rozšíření o pojištění nově vybudovaných přístřešků na zastávkách autobusů ze dne 7. 11. 2020.
T: 15.1.2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 16/51/2021/RMČ
18. Vlajka pro Tibet
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s vyvěšením vlajky pro Tibet dne 10.3.2021.
Termín: 10.3.2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 17/51/2021/RMČ
19. Dovoz obědů pro pana Knotka
Dne 12.1.2021 byla doručena na ÚMČ žádost pana Knotka, bytem v Hrnčířích, o dovoz obědů ze
zdravotních důvodů.
RMČ přijala k dovozu obědů dne 27.11.2019 usnesení č. 12/26/2019/RMČ: RMČ souhlasí
k 31.12.2019 s ukončením dovozu obědů pro seniory od spol. Jihoměstská sociální. Obědy budou od
1.1.2020 seniorům nabídnuty od spol. Mosaica Catering - David Malantuk, IČ 49856138. MČ bude
přispívat částkou 30,- Kč na každý oběd pro stávající odběratele a dále pro občany MČ, kteří nejsou
schopni ze zdravotních nebo sociálních důvodů si oběd sami zajistit.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zařazením pana Jana Knotka do seznamu občanů MČ, kteří nejsou schopni ze
zdravotních nebo sociálních důvodů si sami zajistit obědy, a MČ jim tak bude přispívat částkou 30,Kč na každý oběd od spol. Mosaica Catering - David Malantuk, IČ 49856138.
T: 20.1.2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 18/51/2021/RMČ
20. Program zasedání ZMČ dne 25.1.2021
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje program zasedání ZMČ konaného dne 25.1.2021 v tělocvičně ZŠ V Ladech 6:
1.
Zahájení
2.
Volba ověřovatelů zápisu
3.
Schválení programu
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Kontrola zápisu předchozího zasedání
Kontrola plnění předchozích usnesení
Rozpočet Městské části Praha – Šeberov na rok 2021, rozpočet MŠ a ZŠ, rozpočtový výhled MČ
Zpráva o činnosti RMČ za rok 2020
Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 16.12.2020
Volba člena finančního výboru
Úprava rozpočtu č. 29/2020 v souvislosti s delimitací akce ORG 41195 – výstavba nové budovy
ZŠ
Různé, informace

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

T: 25.1.2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 19/51/2021/RMČ
21. Různé


řádný termín RMČ 27.1.2021 a dále ve 14-ti denních intervalech nebo dle potřeby.

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal
Ing. Petra Venturová
Datum: 2021.01.19
08:57:42 +01'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

Digitálně podepsal
RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
Datum: 2021.01.18
Archalousová 13:04:33 +01'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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