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

Zápis z 2. mimořádného jednání Rady městské části Praha - Šeberov
konaného dne 16.10.2017

Přítomni: pp. Archalousová, Venturová, Vašíčková
Zapisuje: Archalousová
Omluveni: Vitvarová, Brich, Šteflová
Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka ve 9:45
1. Veřejná zakázka v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na „Rekonstrukci
komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa – údržbové práce mezi ulicí U
Školky a stávající strouhou v Hrnčířských loukách“
Vzhledem k tomu, že již 15.9.2016 schválilo ZHMP převod finančních prostředků ve výši 10,3 mil. Kč
z OTV MHMP do rozpočtu naší městské části, a to na rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a
Rojická - II. etapa (Záměr obsahuje rekonstrukci komunikační sítě včetně úpravy a oprav dotčených
inženýrských sítí, dešťové kanalizace a související úpravy zeleně a veřejných ploch. Záměr navazuje
na rekonstrukci komunikací Lipenská a Osvětová – I. etapu, která byla provedena v souvislosti s
odstraňováním následků povodní z roku 2013. Realizací záměru bude dokončena rekonstrukce jak
povrchů komunikací, tak i kanalizace. Jedná se o jedny z posledních komunikací v obci, jejichž
současný stav je žalostný́ a vyžadující kompletní rekonstrukci.) je nutné začít tuto částku nejpozději v
letošním roce začít čerpat, jinak o ní naše městská část přijde. Proto ZMČ schválilo den 25.9.2017
usnesení, že souhlasí se záměrem vypsání veřejných zakázek v režimu zjednodušeného podlimitního
řízení na jednotlivé práce.
Práce lze zahájit v letošním roce údržbovými pracemi mezi ulicí U Školky a stávající strouhou v
Hrnčířských loukách podle studie spol. d plus projektová a inženýrská a.s. Dne 27.9.2017 jsme pro
tyto práce dostali souhlasné stanovisko od Odboru ochrany prostředí MHMP jako správce zvláště
chráněného území, přírodní památky Hrnčířské louky a jako správce Kunratického potoka.
Dne 27.9.2017 RMČ souhlasila usnesením č. 12/80/2017/RMČ se zveřejněním výzvy k podání
nabídky v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na „Rekonstrukci komunikací Lipenská,
Osvětová a Rojická - II. etapa – údržbové práce mezi ulicí U Školky a stávající strouhou v Hrnčířských
loukách“ podle studie spol. d plus projektová a inženýrská a.s. Výzva byla zveřejněna týž den.
Obálky byly otevřeny dne 16.10.2017 v 9:05 hodin. Hodnotící komise doporučila INPROS PRAHA
a.s.
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Návrh usnesení:
RMČ
1/ schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická
- II. etapa – údržbové práce mezi ulicí U Školky a stávající strouhou v Hrnčířských loukách“ na
základě doporučení hodnotící komise spol. INPROS PRAHA a.s.,
2/ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku „Rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a
Rojická - II. etapa – údržbové práce mezi ulicí U Školky a stávající strouhou v Hrnčířských loukách“
s dodavatelem spol. INPROS PRAHA a.s. po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek podle §241, odst. 2
zákona o veřejných zakázkách za cenu 609089,94 Kč bez DPH.
T: 15.11.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/2MIM/2017/RMČ

2. Zpracování projektové dokumentace mateřské školy v Hrnčířích









25.10.2017 bude s velkou pravděpodobností vypsána 36. výzva z OP PPR, která bude poprvé
umožňovat výstavbu mateřských škol i na zelené louce (dosud byly vždy možné pouze
přístavby stávajících objektů). Bude v ní alokováno 130 mil. Kč a výzva bude průběžná.
Žadatel bude moci požádat od 0,5 do 40 mil. Kč, spoluúčast bude 10%. Žádosti bude možné
podávat od 25.10.2017 do 30.6.2018, ale kdo dřív přijde, ten dřív mele až do vyčerpání
alokace, která není příliš vysoká.
MČ již nyní musí řešit nedostatek míst v MŠ a od roku 2020 bude nucena přijímat děti od 2 let
věku. Podle Analýzy a prognózy vybavení města v oblasti základního školství a předškolní
výchovy v hl. m. Praze v roce 2015 a 2020, kterou zpracoval IPR, tak bude chybět v roce 2020
47 míst v mateřských školách na území MČ.
Vzhledem k tomu, že spor o pozemky za školkou se nechýlí ke konci a současná školka již se
nedá na stávajícím pozemku přistavovat, jeví se tak jako jediné řešení současného stavu
zbourání současné školky a na jejím místě výstavba nové dvoutřídní pro celkem 50 dětí,
z nichž jedna třída bude uzpůsobena i pro dvouleté děti. Jinak nelze při současné dispozici
a velikosti pozemku situaci vyřešit. Školka by musela být vybudována během letních prázdnin,
jako jediné konstrukční řešení tak přichází v úvahu montovaná dřevostavba.
K žádosti o dotaci je třeba mít dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení,
položkový rozpočet, územně plánovací informaci a studii proveditelnosti.
Před podáním žádosti o územní rozhodnutí bude třeba mít ještě rozhodnutí o odstranění stavby.
K tomu je třeba objednat projektovou dokumentaci. Poptali jsme pana Luďka Švermu, IČ
71834788, který zpracovával projekt odstranění stavby náměstí. Obdrželi jsme nabídku na:
Projekt 24 tis. Kč
Rozpočet 6 tis. Kč
Celkem 30 tis. Kč
Pan Šverma není plátcem DPH, cena je konečná.
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním zpracování projektové dokumentace odstranění stavby mateřské školy
v Hrnčířích vč. položkového rozpočtu u p. Luďka Švermy, IČ 71834788, za cenu 30000,-Kč. Pan
Šverma není plátcem DPH, cena je tedy konečná.
T: 30.11.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/2MIM/2017/RMČ
3. Dendrologický průzkum – lípa velkolistá - náměstí
Po vybourání plochy pro náměstí v Šeberově se obnažily kořeny lípy velkolisté, která měla zůstat
zachována. Bylo třeba provést dendrologický průzkum a na jeho základě rozhodnout o event.
pokácení.
Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí objednání dendrologického průzkumu u spol. TERRA FLORIDA v.o.s., IČ
27880770, za cenu 5000,-Kč bez DPH.
T: 30.11.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/2MIM/2017/RMČ

Jednání bylo ukončeno v 10:20 hod.
Zapsala: RNDr. Michaela Archalousová

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2017.10.16
Venturová Datum:
10:32:08 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha-Šeberov

Digitálně podepsal RNDr.

RNDr. Michaela Michaela Archalousová
2017.10.16
Archalousová Datum:
10:30:41 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
Zástupce starosty MČ Praha Šeberov
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