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

Zápis ze 84. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 22.11.2017
Přítomni: pp. Kratochvílová, Archalousová, Venturová, Vitvarová, Brich
Zapisuje: p. Archalousová
Omluveni: p. Šteflová – dlouhodobá pracovní neschopnost
Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka v 16:20.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna jsou již splněna nebo probíhají.
2. Rozpočet MČ, ZŠ a MŠ na rok 2018
Místostarostka Archalousová předkládá návrh rozpočtu MČ a dále návrhy rozpočtů ZŠ a MŠ
zpracované ve spolupráci s ředitelem ZŠ p. Střeštíkem a ředitelkou MŠ pí. Řehákovou.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje
1/ návrh rozpočtu na rok 2018 ZŠ V Ladech 6, Praha 4:



Celkový objem výnosů 2 419 300,--Kč
Celkový objem nákladů 2 419 300,--Kč

2/ návrh rozpočtu na rok 2018 MŠ Na Příčné mezi 186, Praha 4:



Celkový objem výnosů 1 365 000,--Kč
Celkový objem nákladů 1 365 000,--Kč

3/ návrh rozpočtu na rok 2018 MČ Praha – Šeberov:
Hlavní činnost:



Celkový objem příjmů 24 780 000,--Kč
Celkový objem výdajů 24 780 000,--Kč

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

Vedlejší hospodářská činnost:




Celkový objem výnosů 1 140 000,--Kč
Celkový objem nákladů 313 000,--Kč
Hospodářský výsledek před zdaněním 827 000,--Kč

Všechny návrhy rozpočtů budou nejpozději 30.11.2017 zveřejněny vč. komentáře na úřední desce a na
www.seberov.cz.
Návrhy rozpočtů budou předloženy ke schválení ZMČ Praha – Šeberov na zasedání zastupitelstva dne
18.12.2017.
T: 30.11.2017
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/84/2017/RMČ

3. Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě o zajištění komplexních ekonomických služeb
Vzhledem k tomu, že se nám dosud nepodařilo najít nového referenta do referátu ekonomiky a
rozpočtu, je nutné Mandátní smlouvu s Ing. Annou Duchkovou o zajištění komplexních ekonomických
služeb rozšířit Dodatkem č. 2 o další činnosti: zajištění zastupitelnosti v referátu ekonomiky a rozpočtu
v oblasti bankovních transakcí a dále zajištění správy, evidence a účtování modulu MAJ
v ekonomickém systému GINIS. Měsíční odměna se tak zvýší o 6 tis. Kč.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Mandátní smlouvě o zajištění komplexních ekonomických
služeb s Ing. Annou Duchkovou, IČ: 67791042, kterým se rozšiřuje předmět smlouvy o další činnosti:
zajištění zastupitelnosti v referátu ekonomiky a rozpočtu v oblasti bankovních transakcí a dále zajištění
správy, evidence a účtování modulu MAJ v ekonomickém systému GINIS a zvyšuje měsíční odměna o
6 tis. Kč, a pověřuje starostku podpisem dodatku.
T: 30.11.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/84/2017/RMČ

4. Poskytnutí daru na EZS kostela sv. Prokopa v Hrnčířích
Dne 15.11.2017 došla na ÚMČ žádost o poskytnutí daru na provoz elektronického zabezpečovacího
systému kostela sv. Prokopa v Hrnčířích od Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího
Praha – Kunratice. V rozpočtu na rok 2017 je na tyto účely rozpočtováno 5 tis. Kč a dosud nebyla
žádná částka čerpána.
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Návrh usnesení:
RMČ schvaluje poskytnutí daru ve výši 5 tis. Kč na EZS kostela sv. Prokopa v Hrnčířích
Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího Praha – Kunratice.
T: 15.12.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/84/2017/RMČ
5. Replika sochy sv. Vojtěcha pro novou část Hrnčířského hřbitova
Místní občan p. Josef Vitvar, sochař a restaurátor, nám nabídl jako dar repliku sochy sv. Vojtěcha pro
novou část Hrnčířského hřbitova. Sochu je však nutné před instalací zrestaurovat. Cenová nabídka na
celkové restaurování, čištění, domodelování detailů, vyplnění trhlin, obnovu povrchové konzervace je:
Restaurování sochy 58 tis. Kč
Restaurování podstavce 22 tis. Kč
Celkem 80 tis. Kč.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje
1/ přijetí repliky sochy sv. Vojtěcha pro novou část Hrnčířského hřbitova od sochaře – restaurátora
Josefa Vitvara jako daru MČ Praha – Šeberov,
2/ objednání celkového restaurování, čištění, domodelování detailů, vyplnění trhlin, obnovy povrchové
konzervace darované sochy sv. Vojtěcha p. Josefem Vitvarem, IČ 16469267, č. konsese 310011-3473
0-00, restaurátorská licence 11023/90-pp, za celkovou cenu 80 tis. Kč.
T: 31.12.2017
Zodpovídá: Venturová
Pí. Vitvarová upozornila na možný střet zájmů a uvedla, že se zdrží hlasování.
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brich, Kratochvílová, Venturová
Zdržel se: Vitvarová
Bylo přijato usnesení 4/84/2017/RMČ

6. Žádost o hrobové místo
Dne 15.11.2017 přišla na ÚMČ žádost o přidělení hrobového místa od pí. Hedviky Weigertové, místní
občanky.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s přidělením urnového hrobového místa občance Hrnčíř paní Hedvice Weigertové.
T: 15.12.2017
Zodpovídá: Dvořáková
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Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/84/2017/RMČ

7. Digitalizace a skartace
Na ÚMČ mnoho let neprobíhala podle Spisového a skartačního řádu archivace, digitalizace a skartace
a archivační prostory jsou již nadměrně zaplněné. Proto jsme oslovili spol. Handicap výrobní družstvo
invalidů, IČ 27923592 aby provedlo digitalizaci některých dokumentů a jejich nabídku Archivu hl. m.
Prahy a výběr a skartaci nepotřebných dokumentů. Cenová nabídka je:
Digitalizace dokumentů, indexace 1,40 Kč/ str. A4
Administrativní práce v archivu 119,-Kč/hod.
Skartace 4,-Kč/kg
Doprava 10,50 Kč/km
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou digitalizace některých dokumentů ÚMČ a jejich nabídky Archivu hl. m.
Prahy a výběru a skartace nepotřebných dokumentů od spol. Handicap výrobní družstvo invalidů, IČ
27923592 za cenu:
Digitalizace dokumentů, indexace 1,40 Kč/ str. A4
Administrativní práce v archivu 119,-Kč/hod.
Skartace 4,-Kč/kg
Doprava 10,50 Kč/km
Uvedené ceny jsou bez DPH.
T: 30.6.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/84/2017/RMČ
8. Smlouva o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s. č.
VV/G33/12415/1738893
Dne 28.8.2017 schválila RMČ usnesením č. 8/78/2017/RMČ Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s., nyní je předloženo následné uzavření Smlouvy o
zřízení věcného břemene.
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s, č.
VV/G33/12415/1738893 se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČ: 27376516.
PREdistribuce a.s. ve veřejném zájmu na části pozemku parc. č. 571/170, k ú. Šeberov pro
vybudování zařízení distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení 1kV v rozsahu 9
bm, číslo SPP: D-136253 Praha 4 - Šeberov, Zadní 571/298,kabel. přípojkaNN. Věcné
břemeno je úplatné za cenu 5000,-bez DPH.
2. pověřuje starostku podpisem Smlouvy.
T: 15.12.2017
Zodpovídá: Venturová
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Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/84/2017/RMČ

9. Vyřazení majetku vedeného v evidenci GINIS - MAJ
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s vyřazením majetku vedeného v evidenci GINIS – MAJ v celkové výši 262 269,35 Kč
dle následujícího soupisu:
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T: 31.12.2017
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/84/2017/RMČ

Zápis 84. RMČ Praha Šeberov ze dne 22.11.2017
6

10. Žádost o 2 hrobová místa
Dne 20.11.2017 přišla na ÚMČ žádost o přidělení 2 hrobových míst od Ing. Jiřího Krčmáře, místního
občana.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s přidělením 2 urnových hrobových míst občanu Hrnčíř Ing. Jiřímu Krčmářovi.
T: 15.12.2017
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/84/2017/RMČ

11. Údržba hřbitova
Vzhledem k tomu, že cestář pan Robert Chvátal dal výpověď a poté nastoupil na dovolenou a nyní do
pracovní neschopnosti, a po výběrovém řízení na tuto pozici se nepodařilo nového cestáře přijmout,
budeme objednávat práce, které dosud vykonával, jednorázově a postupně se pokusíme vyřešit celou
údržbu obce dodavatelsky. Nyní jsme poptali sběr listí na hřbitově u spol. MK3 a.s., IČ 25043706,
cena je 4.800,- bez DPH, v ceně je zahrnut sběr listí, doprava a poplatek za uložení bioodpadu na
kompostárně.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním sběru listí na hřbitově, vč. dopravy a poplatku za uložení bioodpadu na
kompostárně u spol. MK3 a.s., IČ 25043706, za cenu 4800,--Kč bez DPH.
T: 30.11.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/84/2017/RMČ

12. Zpracování geometrického plánu
Je třeba nechat zpracovat geometrický plán rozdělení pozemku č. 117 podle skutečného stavu. Poptali
jsme Ing. Petru Koubkovou ze spol. Stavební geologie Geometra spol. s.r.o., IČ 41194128, která již
dělala geometrické plány pro centrum Šeberova, nabídka je 9500,-Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním geometrického plánu rozdělení pozemku č. 117, k. ú. Šeberov u spol.
Stavební geologie Geometra spol. s.r.o., IČ 41194128 za cenu 9500,--Kč bez DPH.
T: 30.11.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 11/84/2017/RMČ
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13. Údržba obce
Cestář pan Robert Chvátal dal výpověď a po výběrovém řízení na tuto pozici se nepodařilo nového
cestáře přijmout. Letní údržbu obce provádí od 1.3. do 31.10. sdruž. 1. Chráněná dílna a Komwag,
podnik čistoty a údržby města. Úklid sněhu od 15.11. do 31.3. a úklid po zimě od 1.4. do 15.4. provádí
spol. Green Project. Termíny se dublují a práce cestáře nyní nejsou pokryty, proto by bylo vhodné
zajistit celou údržbu jednou firmou. Zpracujeme tedy nové vypsání veřejné zakázky na celoroční
údržbu, která pokryje všechny činnosti, které MČ potřebuje. Vhodné by bylo, aby celoroční údržba
podle nové smlouvy začala běžet od 1.4.2018. Výpovědní lhůta smlouvy na letní údržbu je 3 měsíce a
začíná běžet od násl. měsíce po doručení a výpovědní lhůta smlouvy na zimní údržbu je 6 měsíců a
začíná běžet od násl. dne po doručení. Aby tedy letní údržba v roce 2018 podle stávající smlouvy již
nebyla započata, je třeba dát výpověď do konce měsíce listopadu 2017.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s vypovězením smlouvy o údržbě veřejné zeleně k. ú. Šeberov se sdruž. 1. Chráněná
dílna a Komwag, podnik čistoty a údržby města.
T: 30.11.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 12/84/2017/RMČ

14. Navýšení kapacity Mateřské školy
Vzhledem k záměru výstavby nového pavilonu MŠ Hrnčíře je třeba požádat o navýšení kapacity MŠ.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s navýšením kapacity MŠ Na Příčné mezi 186, Praha 4, odloučené pracoviště Hrnčíře,
po výstavbě nového dvoutřídního pavilonu, na 56 dětí, celková kapacita MŠ Na Příčné mezi 186,
Praha 4 bude po navýšení 110 dětí.
T: 15.12.2017
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 13/84/2017/RMČ

15. Kácení a prořez dřevin
Požádali jsme spol. MK3 a.s., IČ 25043706 o nacenění nutného kácení a prořezu dle místního šetření
ze 22.11.2017. Nabídka je:
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním nutného kácení a prořezu dřevin u spol. MK3 a.s., IČ 25043706, za cenu
26611,--Kč bez DPH.
T: 30.11.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 14/84/2017/RMČ

16. Vymáhání pohledávek MČ
Vzhledem k možnosti vymáhání pohledávek Exekutorským úřadem Praha 5 za lepších podmínek, než
jsou u společnosti ERECEIVABLES MANAGEMENT s.r.o., je navrženo zrušení usnesení č.
10/79/2017 ze dne 13.9.2017 a uzavření rámcové smlouvy s Exekutorským úřadem Praha 5 na
provedení exekuce pohledávek za neuhrazené pokuty ve výši 21 500,-Kč a pohledávek vyplývajících
ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 16.10.2017 ve výši 26 797,40Kč
Návrh usnesení:
RMČ
1. ruší usnesení č. 10/79/2017 ze dne 13.9.2017,
2. souhlasí s uzavřením rámcové smlouvy s Exekutorským úřadem Praha 5 o provedení exekuce
pohledávek za neuhrazené pokuty ve výši 21 500,-Kč a pohledávek vyplývajících ze smlouvy o
postoupení pohledávky ze dne 16.10.2017 ve výši 26 797,40Kč a pověřuje starostku podpisem
rámcové smlouvy.
T: 30.11.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 15/84/2017/RMČ
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17. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
PREdistribuce, a.s.
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se
společností PREdistribuce, a.s, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČ:
27376516. PREdistribuce a.s. ve veřejném zájmu na části pozemku parc. č. 1520/23 v k.ú.
Šeberov vybuduje kabel NN v rozsahu: 10 m - kabelové vedení NN, v rámci stavební akce:
Přípojka NN pro parc. č. 1470/8, číslo SPP: D – 143 4532. Věcné břemeno je úplatné za cenu
5000,-bez DPH.
3. pověřuje starostku podpisem Smlouvy.
T: 31.12.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 16/84/2017/RMČ
Jednání bylo ukončeno v 17:40 hod.
Zapsala: RNDr. Michaela Archalousová

Digitálně podepsal RNDr.

RNDr. Michaela Michaela Archalousová
2017.11.27
Archalousová Datum:
10:16:43 +01'00'

RNDr. Michaela Archalousová
Zástupce starosty MČ Praha - Šeberov

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2017.11.27
Venturová Datum:
10:18:44 +01'00'

Ing. Petra Venturová
Starostka MČ Praha - Šeberov
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