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

Zápis z 81. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 13. 4. 2022
Přítomni: pp. Archalousová (vzdáleně), Brichová Kratochvílová (vzdáleně), Pařík, Venturová, Vítek
Omluveni: pí. Vitvarová
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. Dětské hřiště K Safině – doplnění a výměna herních prvků, pítko
Na základě schváleného rozpočtu MČ a v něm určené částce na doplnění herních prvků a dalších úprav
na hřišti K Safině byla poptána společnost, která na toto hřiště již dříve dodala herní prvky. Společnost
Dřevoartikl navrhla doplnění o herní prvky: mlžítko (rozprašovač vody v letních měsících), závěsná
houpačka pro malé děti, herní sestava loďka (pro menší děti), balanční sestava pro větší děti, tabule
s počítadlem, pítko a výměnu zahradního domku za altán s nářaďovnou.
Návrh usnesení:
Rada městské části Praha – Šeberov souhlasí s objednáním nových herních prvků (zahradní domek
s altánem, pítko, mlžítko, závěsná houpačka jednomístná, herní sestava loďka, balanční sestava
s podestou, tabule s počítadlem), přemístění pružinového houpadla, výměnu pryží po demontáži
šestiúhelníků a montáži nového balančního prvku, včetně dopravy, na dětské hřiště v ulici K Safině od
společnosti Dřevoartikl, spol. s r.o. IČ: 26306921, za cenu 488.110,- Kč bez DPH.
T: 30. 5. 2022
Zodpovídá: Venturová, Brichová Kratochvílová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 1/81/2022/RMČ
3. Dětské hřiště K Safině – kamerový systém
Vzhledem k místu a frekvenci návštěv, množícímu se vandalství na dětském hřišti v ulici K Safině je
navrženo umístění 2 kamer na stožáry osvětlení hřiště od spol. KH servis, která nám i dříve dodávala
kamery. Kamery budou následně začleněny do celoměstského kamerového systému.
Návrh usnesení:
Rada městské části Praha – Šeberov schvaluje objednání 2 kamer, které budou následně začleněny do
celoměstského kamerového systému, na hřiště v ulici K Safině dle nabídky spol. KH Servis a.s.,
IČ: 45279748, za cenu 163.964,-Kč bez DPH.
T: 30. 4. 2022
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 2/81/2022/RMČ
Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

4. Úprava rozpočtu č. 11/2022 v souvislosti s opětovným ponecháním účelových
prostředků HMP z roku 2020 a let dřívějších k čerpání v roce 2022
Radě Městské části Praha – Šeberov je předložena v souvislosti s opětovným ponecháním účelových
prostředků HMP z roku 2020 a let dřívějších k čerpání v roce 2022 úprava rozpočtu č. 11/2022:
Návrh usnesení:
Rada městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu č. 11/2022 v souvislosti s opětovným
ponecháním účelových prostředků HMP z roku 2020 a let dřívějších k čerpání v roce 2022:
Položka

ORJ

UZ

ORG

částka

231

8115 Zapojení účelové dotace
poskytnuté MČ v roce 2020
Cyklostezka

300

90

0081332000120

Příjem
+ 206,5 tis.
Kč

231 2212 –
Silnice

6121Budovy, haly, stavby
Cyklostezka

300

90

0081332000120

Výdaj
+ 206,5 tis.
Kč

231

8115 Zapojení účelové dotace
poskytnuté MČ v roce 2020
Výsadba zeleně

200

90

0081491000129

Příjem
+ 99,4 tis.
Kč

231 3745 –
Péče o vzhled
obce a veřejnou
zeleň
231

6121Budovy, haly, stavby
Výsadba zeleně

200

90

0081491000129

Výdaj
+ 99,4 tis.
Kč

8115 Zapojení účelové dotace
poskytnuté MČ v roce 2019
Výkup pozemků

800

90

0081034000130

Příjem
+ 1886,9 tis.
Kč

6130 231 3639Komunální
Pozemky
služby a územní
rozvoj
8115231
Zapojení účelové dotace
poskytnuté MČ v roce 2019
Smart City

800

90

0081034000130

Výdaj
+ 1886,9 tis.
Kč

100

118

0080730000113

Příjem
+ 34,1 tis.
Kč

231 3636 5169Péče o vzhled Nákup ostatních služeb
obcí a veřejnou
zeleň

100

118

0080730000113

Výdaj
+ 34,1 tis.
Kč

SU

OdPa

T: 30. 4. 2022
Zodpovídá: Archalousová, Jirásková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 3/81/2022/RMČ
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5. Fitness prvky pro seniory a ostatní do parku na konci ulice K Safině
Na základě schváleného rozpočtu jsme poptali tři firmy na zpracování nabídek pro dodání fitness prvků
pro seniory do parku na konci ulice K Safině. Jediná poptaná společnost COLMEX je schopná prvky
dodat v krátkém časovém úseku, včetně montáže, má prvky skladem.
Návrh usnesení:
Rada Městské části Praha – Šeberov souhlasí s objednáním fitness prvků pro seniory od spol. COLMEX
s.r.o., IČ: 29037221, v celkové výši 164.890,08 bez DPH podle obdržené nabídky. Jedná se o 5 prvků,
včetně dopravy a montáže a ročních kontrol dle ČSN EN 16630 do roku 2025.
T: 30. 4. 2022
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 4/81/2022/RMČ
6. Žádost o urnové místo na hřbitově v Hrnčířích
Dne 13. 4. 2022 byla doručena na ÚMČ žádost o pronájem urnového hrobového místa od paní Evy
Cimburkové, občanky Šeberova.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích paní Evě Cimburkové,
občance Šeberova.
T: 31. 5. 2022
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 5/81/2022/RMČ
7. Žádost na p. ředitele ZŠ V ladech 6 o posunutí zahájení školního roku 2022/2023
Od 25. 3. 2022 je pro osobní dopravu (mimo MHD) uzavřena hlavní příjezdová komunikace mezi
Šeberovem a Hrnčíři z důvodu její komplexní rekonstrukce. Od 27. 5. 2022 bude uvedená komunikace
uzavřena pro veškerou dopravu, tedy i pro autobusy MHD. Komunikace měla být podle původního
harmonogramu uzavřena do 31. 8. 2022. Dne 12. 4. 2022 jsme obdrželi od zhotovitele stavby (Skanska
a.s.) oznámení že stavba komunikace bude mít zpoždění a předpokládaný termín jejího zprovoznění
bude 5. 9. 2022.
Vzhledem k tomu, že od nového školního roku budou v Hrnčířích dvě nové třídy detašovaného
pracoviště ZŠ, bylo by vhodné požádat ředitele ZŠ, s ohledem na termín zprovoznění hlavní příjezdové
komunikace a v zájmu předcházení případným logistickým problémům, o posunutí začátku školního
roku 2022/2023 v naší Základní škole V Ladech 6, Praha - Šeberov na termín 5. 9. 2022.
Návrh usnesení:
Rada městské části Praha – Šeberov souhlasí se zasláním žádosti řediteli ZŠ V Ladech 6, Praha-Šeberov
o posunutí začátku školního roku 2022/2023 na termín 5. 9. 2022 s ohledem na oznámení zhotovitele
stavby TV 0106 Šeberov (Skanska a.s.), že stavba bude mít zpoždění a předpokládaný termín jejího
zprovoznění bude 5. 9. 2022, a skutečnosti, že v Hrnčířích v Baráčnické rychtě bude zřízeno detašované
pracoviště ZŠ V Ladech (2 třídy).
T: 30. 4. 2022
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 6/81/2022/RMČ
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8. Žádost o prominutí poplatku na úseku dálnice D1 od 2 km až k nájezdu na pražský
okruh u sjezdu z D1 na Říčany
Vzhledem k dopravní situaci na jihovýchodě Prahy, rodinné zástavbě středočeského kraje, která
každodenně zatěžuje dopravní situaci na příjezdových, komunikacích navrhujeme, abychom spolu
s přilehlými městskými částmi a obcemi podaly žádost žádosti o prominutí poplatku na úseku dálnice
D1 od 2 km až k nájezdu na pražský okruh u sjezdu z D1 na Říčany.
Návrh usnesení:
Rada městské části Praha – Šeberov souhlasí se zaslání žádosti o prominutí poplatku na úseku dálnice
D1 od 2 km až k nájezdu na pražský okruh u sjezdu z D1 na Říčany na Ministerstvo dopravy, ŘSD, TSK
a HMP.
T: 30. 4. 2022
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 7/81/2022/RMČ
9. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000
Sb. hl. m. Prahy
Dne 8. 4. 2022 byl na úřad MČ doručen k připomínkám návrh OZV hl. m. Prahy, kterou se mění OZV
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh řeší rozsah oprávnění městských částí při nakládání se svěřeným majetkem, konkrétně ukládá
MČ při prodeji nemovitých věcí sloužících k uspokojení bydlení (pozemky s bytovými domy, samotné
bytové domy či bytové jednotky) povinnost odvést celý výnos z takového prodeje do fondu Rozvoje
dostupného bydlení na území hlavního města Prahy zřízeného hlavním městem Prahou, a to
do 90 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Tento výnos bude následně vrácen zpět městské
části, a to na vymezený účel pořízení nového bydlení. Cílem návrhu vyhlášky je, aby při případné
privatizaci bytového fondu ve svěřené správě městské části byla do budoucna zachována plocha bytů
nebo jejich počet na území městské části, jinými slovy, aby se výnosy z prodeje bytového fondu
opětovně investovaly do bytového fondu městské části.
Návrh usnesení:
RMČ nemá připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,
ve znění pozdějších předpisů, a pověřuje tajemníka odesláním tohoto stanoviska MHMP.
T: 30. 4. 2022
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 8/81/2022/RMČ
Různé:
Další jednání rady bude 27. 4. 2022 v 16:30 hod.
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal Ing.
Petra Venturová
Datum: 2022.04.19
11:35:20 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

Ing. Václav Pařík
radní MČ Praha – Šeberov
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