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

Zápis z 85. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 6.12.2017
Přítomni: pp. Kratochvílová, Archalousová, Venturová, Brich
Zapisuje: p. Archalousová
Omluveni: pp. Vitvarová, 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. Úprava zveřejněného rozpočtu MČ na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu MČ
+ komentář, kompetence RMČ při schvalování úprav rozpočtu
Dne 29.11.2017 byl dle usnesení 1/84/2017/RMČ ze dne 22.11.2017 zveřejněn návrh rozpočtu MČ,
ZŠ a MŠ. Dále byl zveřejněn také střednědobý výhled rozpočtu MČ do r. 2023 a komentář k rozpočtu.
Dne 30.1.2017 schválilo ZHMP rozpočet HMP na rok 2018 a s ním také finanční vztahy k MČ. Naší
MČ bylo schváleno 16219 tis. Kč jako dotace HMP na provoz a 87 tis. Kč jako dotace na státní správu.
Ve zveřejněném rozpočtu byl původní návrh HMP ve výši 15143 tis. Kč a 87 tis. Kč. Proto byl dne
6.12.2017 upraven a znovu vyvěšen návrh rozpočtu MČ podle tohoto navýšení takto:
- Celkový objem příjmů a výdajů zůstane 24780 tis. Kč
- Upravena bude položka 4137 v kpt. 6330 Převody mezi statutárními městy – z rozpočtu HMP
z 15143 tis. Kč na 16219 tis. Kč
- Upravena bude položka 4131 v kpt. 6330 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti o
stejnou částku, tedy z 6827 tis. Kč na 5751 tis. Kč
V této souvislosti byl upraven i komentář k rozpočtu a na základě upozornění členů finančního výboru
byla do komentáře také doplněna informace, kterou nyní vyžaduje Zákon o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti účinný od 21.2.2017.
Dále by bylo vhodné navrhnout ZMČ úpravu usnesení č. 6/1/ZMČ ze dne 16.12.2014, protože jeho
formulace je nejasná. Není zřejmé, kolik takových rozpočtových opatření během období může RMČ
schválit.
Původní formulace:
ZMČ I. schvaluje rozsah rozpočtových opatření prováděných RMČ:
1. v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu bez omezení
2. v případě investičních položek všech kapitol do 50 tis. Kč na jednu investiční akci
3. v případě rozpočtových úprav mezi kapitolami do 50 tis. Kč

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

Nově navrhovaná formulace:
ZMČ schvaluje rozsah úprav rozpočtu Městské části Praha – Šeberov, které budou v kompetenci Rady
Městské části Praha – Šeberov takto:
1. RMČ může provádět úpravy rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu bez omezení,
2. RMČ může provádět úpravy rozpočtu mezi jednotlivými kapitolami do 100 tis. Kč ročně.
Návrh usnesení:
RMČ
1. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MČ do r. 2023 a komentář k rozpočtu na rok 2018,
2. schvaluje úpravu zveřejněného návrhu rozpočtu MČ na rok 2018 takto:
-

Celkový objem příjmů a výdajů zůstane 24780 tis. Kč
Upravena bude položka 4137 v kpt. 6330 Převody mezi statutárními městy – z rozpočtu HMP
z 15143 tis. Kč na 16219 tis. Kč
Upravena bude položka 4131 v kpt. 6330 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti o
stejnou částku, tedy z 6827 tis. Kč na 5751 tis. Kč

3. souhlasí s předložením upraveného návrhu rozpočtu MČ, ZŠ a MŠ na rok 2018, střednědobého
výhledu rozpočtu MČ do r. 2023 a komentáře ke schválení na nejbližší zasedání ZMČ,
4. navrhuje ZMČ novou formulaci kompetencí RMČ při úpravách rozpočtu.
T: 8.12.2017
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/85/2017/RMČ
3. Úprava rozpočtu č. 30/2017 z důvodu převzetí pohledávek od Družstva náměstí
Šeberov
Návrh usnesení:
Rada Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č.
30/2017 z důvodu převzetí pohledávek od Družstva náměstí Šeberov:
SU

Kapitola

Položka

231

6171 – Činnost
místní správy
6171 – Činnost
místní správy

5162 – Služby
telekomunikací
5179 – Ostatní
nákupy jinde
nezařazené

231

ORJ

UZ

ORG částka
Výdaj -27 tis. Kč
Výdaj +27 tis. Kč

T: 31.12.2017
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/85/2017/RMČ
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4. Úprava rozpočtu č. 31/2017 – přesuny mezi položkami v rámci kapitol
Návrh usnesení:
Rada Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č.
31/2017 – přesuny mezi položkami v rámci kapitol:
SU

Kapitola

Položka

ORJ

231

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

5169 – Ostatní
služby
5171 – Opravy a
udržování

200

Výdaj -24 tis. Kč

200

Výdaj +24 tis. Kč

231

UZ

ORG částka

T: 31.12.2017
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/85/2017/RMČ
5. Objednávka dopravních značek
Je třeba doplnit dopravní značky podle upozornění Silničního správního úřadu Praha 11. Pí. Kollárová
poptala několik firem, přišly 2 nabídky:
1/ Marcel Podlipský, IČ 73819930, cena 17950 Kč bez DPH
2/ Dopravní značení Praha s.r.o., IČ 271 555 87, cena 18700 Kč bez DPH 555 87
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním chybějících dopravních značek od p. Marcela Podlipného, IČ 73819930,
za cenu 17950,-Kč bez DPH.
T: 31.1.2018
Zodpovídá: Kollárová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/85/2017/RMČ
6. Provoz e-mailových schránek
Vzhledem ke 2 kolapsům e-mailových schránek MČ v tomto roce, navrhujeme přesunout jejich provoz
pod novou společnost. Nabídka spol. Dexus Internet s.r.o., IČ 26770610, je na provoz 30 e-mailových
schránek po 1 GB za cenu 395 Kč/měs. Hodinová sazba za asistenční práce činí 600 Kč. Ceny jsou bez
DPH. Fakturace 1× za pololetí či rok dopředně formou zálohové faktury.
Smlouva bude uzavřena s platností od 1.1.2018, uživatelé emailových schránek budou kontaktováni
přímo novým provozovatelem do svých používaných schránek.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy na provoz 30 e-mailových schránek MČ po 1 GB prostřednictvím
spol. Dexus Internet s.r.o., IČ 26770610, za cenu 395 Kč/měs. Hodinová sazba za asistenční práce činí
600 Kč. Ceny jsou bez DPH. Fakturace 1× za pololetí či rok dopředně formou zálohové faktury.
Smlouva bude uzavřena s platností od 1.1.2018.
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T: 31.12.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/85/2017/RMČ
7. Bojler ve špejcharu
Praskl bojler ve špejcharu, je nutné jej vyměnit.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním výměny bojleru ve špejcharu za max. cenu 20. tis. Kč u spol. PORUCHY
CZ, spol. s.r.o., IČ 49711768.
T: 8.12.2017
Zodpovídá: Fialová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/85/2017/RMČ
8. Stavební komise
Návrh usnesení:
RMČ pověřuje Ing. Kollárovou pravidelným vypravováním stanovisek stavebníkům podle doporučení
stavební komise a to vždy do 30 dnů ode dne podání žádosti o stanovisko.
T: průběžně
Zodpovídá: Kollárová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/85/2017/RMČ
9. Elektropráce na ÚMČ
Je třeba osadit nový elektroměr a natáhnout nový přívodní kabel do prostor ÚMČ v 1. patře pro
Městskou policii, upravit kabeláž, osadit 2 jističe pro klimatizaci a PC rozvodnu. Nabídka je 17172,Kč od p. Kamila Kučery, IČ: 15123529.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje objednání elektroprací souvisejících s osazením nového elektroměru a nového
přívodního kabelu pro služebnu Městské policie v 1. patře budovy ÚMČ a osazení jističů pro
klimatizaci a PC rozvodnu ve sklepě od pana Kamila Kučery, IČ: 15123529, dle jeho nabídky za cenu
17.172,-Kč. Cena je konečná, pan Kučera není plátcem DPH.
T: 31.12.2017
Zodpovídá: Dvořáková
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Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/85/2017/RMČ
10. Zrušení poplatku v Místní veřejné knihovně v Praze - Šeberově
V Místní veřejné knihovně v Praze – Šeberově je stanoven roční členský poplatek 20,-Kč. Vzhledem
k tomu, že se takto ročně vybere velmi malá částka a naše knihovna nemá velký výběr knih,
navrhujeme tento poplatek zrušit.
Návrh usnesení:
RMČ ruší od 1.1.2018 členský poplatek v Místní veřejné knihovně v Praze – Šeberově.
T: 1.1.2018
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/85/2017/RMČ
11. Projektová dokumentace pro centrum Hrnčíř
Pro realizaci centra Hrnčíř u Baráčnické rychty – úpravu a novou výsadbu zeleně, zpevněné plochy,
vodní prvek u studny, mobiliář, dětský prvek, chytrý sloupek pro dobíjení elektroautomobilů a chytrá
lampa z projektu Smart Cities – je nutné nechat zpracovat projektovou dokumentaci k žádosti o
potřebná povolení. Požádali jsme o cenovou nabídku architektonický ateliér Héta plus s.r.o.,
IČ:29008387. Nabízená cena je za projektovou dokumentaci pro Centrum Hrnčíře 68.500,- Kč bez
DPH, dobíjecí stanice - dokumentace k územnímu řízení, územnímu souhlasu 25.000,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro realizaci centra
Hrnčíř u Baráčnické rychty – úpravu a novou výsadbu zeleně, zpevněné plochy, vodní prvek u studny,
mobiliář, dětský prvek, chytrý sloupek pro dobíjení elektroautomobilů a chytrá lampa z projektu Smart
Cities u architektonického ateliéru Héta plus s.r.o., IČ:29008387, za cenu: projektová dokumentace pro
Centrum Hrnčíře" 68.500,- Kč bez DPH, dobíjecí stanice - dokumentace k územnímu řízení,
územnímu souhlasu 25.000,- Kč bez DPH.
T: 31.12.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/85/2017/RMČ

12. Program 24. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje program 24. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov, konaného dne 18. 12. 2017
od 18:00 hodin v Základní škole, ul. V Ladech 6, Praha 4:
1. Zahájení
2. Složení slibu nového zastupitele
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Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola zápisu předchozího zasedání
Kontrola plnění předchozích usnesení
Rozpočet MČ, ZŠ a MŠ na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu MČ do roku 2023,
komentář
8. Kompetence RMČ při úpravách rozpočtu
9. Úprava rozpočtu č. 32/2017 v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
10. Úprava rozpočtu č. 33/2017 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP VVV v rámci výzvy
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
11. Úprava rozpočtu č. 34/2017 v souvislosti s poskytnutím účelové dotace HMP na akci
Rekonstrukce komunikací ul. Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa
12. Úprava rozpočtu č. 35/2017 v souvislosti s dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů
za období 1.5. – 30.9.2017
13. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
14. Projednání zápisu z finančního výboru
15. Místní akční plán vzdělávání
16. Mateřská škola Hrnčíře – vstup do 36. výzvy Operačního programu Praha pól růstu
17. Pořízení elektroautomobilu – vstup do výzvy č. 21/2017 v rámci Národního programu
Životní prostředí Státního fondu životního prostředí ČR
18. Veřejná zakázka „Celoroční údržba MČ“
19. Vstup do Sdružení místních samospráv ČR
20. Odsvěření pozemku č. parc. 122/1, k. ú Šeberov
21. Různé, informace
- Termíny ZMČ 2018
- Informace o probíhajících investicích
3.
4.
5.
6.
7.

T: 8.12.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 11/85/2017/RMČ
Jednání bylo ukončeno v 17:15 hod.
Zapsala: RNDr. Michaela Archalousová

Digitálně podepsal RNDr.

RNDr. Michaela Michaela Archalousová
2017.12.11
Archalousová Datum:
09:19:21 +01'00'

RNDr. Michaela Archalousová
Zástupce starostky MČ Praha - Šeberov

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal Ing.
Petra Venturová
Datum: 2017.12.11
09:22:12 +01'00'

Ing. Petra Venturová
Starostka MČ Praha - Šeberov
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