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

Zápis z 90. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 14.2.2018
Přítomni: pp. Kratochvílová, Archalousová, Brich, Vitvarová
Zapisuje: p. Archalousová
Omluveni: pp. Venturová, Šteflová – dlouhodobá pracovní neschopnost
Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla místostarostka v 16:00.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna jsou již splněna nebo probíhají.
2. Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2017 a
letech předchozích – doplnění usnesení č. 1/89/2018/RMČ
K vyúčtování účelových prostředků v r. 2017 je třeba ještě doplnit Žádost o dokrytí účelových
prostředků poskytnutých MČ z prostředků hl. m. Prahy v roce 2017 na zkoušky zvláštní odborné
způsobilosti ve výši 2 040 Kč. V roce 2017 byla z prostředků HMP naší MČ poskytnuta dotace na
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 15 tis. Kč, čerpáno však bylo 17 040 Kč na služby a
dalších 1 200 Kč na studijní materiály. Proto požádáme v rámci finančního vypořádání o dokrytí
částky 2 040 Kč vyčerpaných na služby. Studijní materiály z dotace nelze hradit.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje doplnění usnesení č. 1/89/2018/RMČ ze dne 31.1.2018 o Žádost o dokrytí účelových
prostředků poskytnutých MČ z prostředků hl. m. Prahy v roce 2017 na zkoušky zvláštní odborné
způsobilosti ve výši 2 040 Kč.
Termín: 15.2.2018
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni pro
Přijato usnesení 1/90/2018/RMČ
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Fax: 244912801
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3. Částečná revokace usnesení č. 10/85/2017/RMČ - Projektová dokumentace pro
centrum Hrnčíř
RMČ dne 6.12.2017 souhlasila usnesením č. 10/85/2017/RMČ 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.
Poté jsme poptávali zpracování projektové dokumentace pro dobíjecí stanici do centra Šeberova a
dostali výhodnější nabídku, proto dne 17.1.2018 RMČ souhlasila usnesením č. 4/88/2018/RMČ
s objednáním projektové dokumentace pro územní souhlas s umístěním 1 dobíjecího sloupku pro
elektromobily do Šeberova a 1 dobíjecího sloupku pro elektromobily do Hrnčíř podle schválených
podmínek dotace na projekt Smart City u spol. KORMAK Praha a.s., IČ 48592307 za cenu 23,7 tis.
Kč bez DPH za každý sloupek. Proto je nutné dobíjecí stanici z původního usnesení vyjmout.
Návrh usnesení:
RMČ ruší část usnesení č. 10/85/2017/RMČ ze dne 6.12.2017. Aktualizované znění usnesení zní:
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.
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/90/2018/RMČ
4. Smlouva o zřízení služebnosti s PRE distribuce a.s. č. VV/G33/12511/1739311
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti s PRE distribuce a.s. byla schválena
usnesením č. 13/68/2017/RMČ ze dne 29.3.2017. Nyní je ke schválení smlouva o zřízení služebnosti.
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti č. VV/G33/12511/1739311 s
PREdistribuce, a. s., IČ: 27376516, pro podzemní kabelové vedení v pozemku parc. č. 536/1 a
536/86, k.ú. Šeberov, za cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, který na své náklady
zajistí PREdistribuce, a. s.,
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
T: 15.3.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/90/2018/RMČ
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5. Smlouva o zřízení věcného břemene s PRE distribuce a.s. č. VV/G33/12410/1738874

Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/12410/1738874 s
PREdistribuce, a. s., IČ: 27376516, na zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti,
jehož obsahem je právo PRE distribuce a.s. zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást
distribuční soustavy na pozemku vymezeném v geometrickém plánu č. 1924-177/2017,
schváleném dne 27. 6. 2017 pod č. PGP-2887/2017-101 pro k.ú. Šeberov, za jednorázovou cenu
ve výši stanovené znaleckým posudkem, který na své náklady zajistí PREdistribuce, a. s.,
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
T: 15.3.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/90/2018/RMČ
6. Připomínky k novele Statutu hl. m. Prahy
Svaz městských části hl. m. Prahy nechal připravit od advokátní kanceláře Dohnal & Bernard, s.r.o.
připomínky k novele Statutu hl. m. Prahy.
Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí zaslání připomínek ke Statutu hl. m. Prahy zpracovaných advokátní kanceláří
Dohnal & Bernard, s.r.o. jménem městské části na MHMP.
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/90/2018/RMČ
Jednání bylo ukončeno v 16:30 hod.
Zapsala: RNDr. Michaela Archalousová

Digitálně podepsal
RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
Datum: 2018.02.16
Archalousová 10:20:28 +01'00'

RNDr. Michaela Archalousová
Zástupce starostky MČ Praha - Šeberov

Ing. Věra Kratochvílová
Zástupce starostky MČ Praha - Šeberov
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