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

Zápis z 92. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 15.3.2018
Přítomni: pp. Kratochvílová, Archalousová, Brich, Vitvarová, Venturová
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 8:00.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna jsou již splněna nebo probíhají.
2. Výpověď smlouvy o provádění zimní údržby chodníků a komunikací a odstranění
posypového materiálu v k. ú. Šeberov č. 31/2015 se spol. Green Project s.r.o.
V současné době běží veřejná zakázka na celoroční údržbu MČ Praha - Šeberov. Letní údržbu obce
dosud prováděla 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. prováděla spol. Green Project.
Výpovědní lhůta smlouvy na zimní údržbu je 6 měsíců a začíná běžet od násl. dne po doručení.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s vypovězením smlouvy o provádění zimní údržby chodníků a komunikací a odstranění
posypového materiálu v k. ú. Šeberov č. 31/2015 se spol. Green Project s.r.o.
T: 31.3.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/92/2018/RMČ
3. Zpráva o činnosti RMČ za 2. pololetí 2017
V souladu se zákonem o hl. m. Praze č.131/2000Sb. v platném znění, §70, odst (4) Rada Městské části
Praha – Šeberov předloží Zastupitelstvu Městské části Praha - Šeberov tuto zprávu o své činnosti za 2.
pololetí roku 2017:
RMČ se sešla 13krát ve 2. pololetí roku 2017.
Jednání byla zaznamenávána formou zápisu a usnesení, které byly zveřejňovány na internetových
stránkách www.seberov.cz nejpozději do 7 dnů od konání RMČ.
RMČ pravidelně kontrolovala plnění usnesení RMČ.

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

RMČ konstatuje, že vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti tajemnice Úřadu MČ plnila její
úkoly paní starostka, paní místostarostka Archalousová a paní Dvořáková.
RMČ dále konstatuje, že organizační struktura Úřadu MČ dále nebyla naplněna ve funkci ekonoma a
od 1.12.2017 také ve funkci cestáře.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje předložení zprávy o činnosti RMČ za 2. pololetí 2017 na příští jednání ZMČ.
T: 16.3.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/92/2018/RMČ
4. Pronájem venkovní terasy u objektu špejcharu parc. č. 120, k. ú. Šeberov
Dne 7.2.2018 byla doručena na ÚMČ žádost o pronájem venkovní terasy na pozemku parc. č. 120 od
nájemce špejcharu p. Tomáše Petra. Terasa bude využita pro venkovní posezení s občerstvením jako
součást kavárny provozované dle nájemní smlouvy v 1.NP, doba nájmu bude v souladu s dobou nájmu
špejcharu, tedy doba určitá 5 let s možností prodloužení na dalších 5 let, cena nájmu 8500,-Kč / měsíc
dle skutečného provozu v sezónním období od 1.4. do 30.10.
Záměr pronájmu byl zveřejněn od 27.2. do 15.3.2018 na úřední desce ÚMČ a nebyly k němu podány
žádné připomínky
Návrh usnesení:
RMČ doporučuje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 47/2017 ze dne
31.7.2017 s p. Ing. Tomášem Petrem, IČ 65882440, na pronájem venkovní terasy u objektu špejcharu
parc. č. 120, k. ú. Šeberov na dobu určitou 5 let s možností prodloužení na dalších 5 let, cena nájmu
8500,-Kč / měsíc dle skutečného provozu v sezónním období od 1.4. do 30.10., a předkládá ho na
nejbližší zasedání ZMČ.
T: 16.3.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/92/2018/RMČ
5. Plánovací smlouva AutoTechnologi s.r.o.
Dne 7.12.2017 byla na ÚMČ Praha – Šeberov doručena žádost o souhlas s přeložkou plynovodního
řadu STL PE 560 vedeného přes pozemky parc. č. 1521/19, 1521/20 a 1521/18 k. ú. Šeberov, dále
žádost o souhlas pro vybudování plynovodní přípojky a žádost o souhlas s terénními a sadovými
úpravami na pozemku parc. č. 1521/18, 1521/20, 1521/19 a 1521/24 vše k. ú. Šeberov.
MČ již souhlasila s přeložkou plynovodního řadu v délce cca 242 m a s vybudováním plynovodní
přípojky v délce 16 m.
Terénní úpravy spočívají ve vybudování terénní vlny (násypu) o největší výšce +4,15 m a sadové
úpravy v osázení terénní vlny a odhlučnění horní části Šeberov od ulice Na Jelenách. K terénním
úpravám byl žadatel vyzván, aby doplnil dokumentaci o odpadech dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., kde
bude specifikováno, z jaké zeminy bude provedena navážka. Jelikož se návrh sadových úprav nachází
v ochranném pásmu VVN, požaduje MČ doložit souhlas s výsadbou od provozovatele vedení.
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Dne 1.3.2018 byl na ÚMČ zaslán návrh plánovací smlouvy a následně projektová dokumentace, kde
se v souhrnné technické zprávě uvádí:

Návrh usnesení:
RMČ
1/ nesouhlasí s uzavřením plánovací smlouvy se spol. AutoTechnologi s.r.o. ve znění, které připravila
spol. AutoTechnologi s.r.o. a je přílohou tohoto usnesení,
2/ pověřuje starostku zadáním vypracování návrhu plánovací smlouvy ze strany MČ,
3/ souhlasí se zařazením plánovací smlouvy na program nejbližšího ZMČ jako informace.
T: 15.4.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/92/2018/RMČ
6. Žádost o změnu účelu dotace
Z roku 2017 bude do rozpočtu 2018 převedena z odvodu z výherních hracích přístrojů na podporu
neziskových organizací zabývajících se organizovanou sportovní činností mládeže částka 141500,-Kč.
Další odvody budou rozdělovány letos. Proto požádáme HMP o změnu účelu části této dotace z
podpory neziskových organizací zabývajících se organizovanou sportovní činností mládeže na školství
a to ve výši 100 tis. Kč.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s podáním žádosti na HMP o změnu účelu dotace z odvodu z výherních hracích
přístrojů z podpory neziskových organizací zabývajících se organizovanou sportovní činností mládeže
na školství a to ve výši 100 tis. Kč.
T: 31.3.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/92/2018/RMČ
7. Pověřenec GDPR
Na základě nabídek od společností zajišťující služby a pověřence, nabídky operátora ICT a nabídky od
sdružení místních samospráv doporučuje Svaz městských částí HMP uzavřít objednávku na pověřence
se SMS ČR.
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Návrh usnesení:
RMČ schvaluje uzavření objednávky se Svazem místních samospráv ČR na služby pověřence za
částku 600,-Kč/měsíc bez DPH na dobu jednoho roku.
T: 23.3.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/92/2018/RMČ
8. Účetní závěrky MČ, ZŠ a MŠ
Do 25.5. je nutné schválit účetní závěrku za rok 2017 MČ v zastupitelstvu a účetní závěrky zřízených
organizací v RMČ. Účetní závěrky vč. inventarizační zprávy a zápisu z 2. dílčího přezkoumání
hospodaření MČ jsou zveřejněné od 9.3.2018 na http://www.seberov.cz/umc/rozpocet.htm. Konečná
zpráva z přezkoumání hospodaření MČ ještě není k dispozici.
Návrh usnesení:
RMČ
1/ schvaluje účetní závěrku za rok 2017 ZŠ V Ladech 6,
2/ schvaluje účetní závěrku za rok 2017 MŠ Na Příčné mezi 186,
3/ schvaluje předložení účetní závěrky MČ za rok 2017 na nejbližší zasedání ZMČ.
T: 16.3.2018
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/92/2018/RMČ
9. Zrušení úpravy rozpočtu č. 1/2018 v souvislosti s vratkou účelových dotací
poskytnutých Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecné pokladní správy v rámci
finančního vypořádání
Rada Městské části Praha – Šeberov schválila dne 28.2.2018 usnesením č. 8/91/2018/RMČ úpravu
rozpočtu Městské části Praha - Šeberov č. 1/2018 v souvislosti s vratkou účelových dotací
poskytnutých Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecné pokladní správy v rámci finančního
vypořádání. Poté nám bylo sděleno odborem rozpočtu MHMP, že tuto úpravu rozpočtu nemůžeme
udělat a máme uhradit částku finančního vypořádání, i když nemáme na dané položce žádnou
rozpočtovanou částku. Rozpočtovou úpravu bude možné udělat až po schválení závěrečného účtu
HMP na základě jejich příkazu.
Návrh usnesení:
RMČ ruší úpravu rozpočtu č. 1/2018 v souvislosti s vratkou účelových dotací poskytnutých
Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecné pokladní správy v rámci finančního vypořádání
schválenou usnesením č. 8/91/2018/RMČ dne 28.2.2018.
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/92/2018/RMČ
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10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s PREdistribuce
Návrh usnesení:
RMČ
1.
souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a. s., IČ:
27376516, na vybudování součásti distribuční soustavy na pozemku č. parc. 117 v k. ú. Šeberov, a to
telekomunikačního zařízení a kabelového vedení NN 0,4kV v rozsahu 15bm, v rámci stavební akce:
Praha 4, Šeberov, Rezidence Senior, V Ladech - kNN, číslo SPP: 142 630 za jednorázovou cenu ve
výši 5000,-Kč bez DPH,
2.
pověřuje starostku podpisem budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
T: 31.3.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/92/2018/RMČ
11. Kronikářka
Paní Mgr. Marta Bartoňová dopsala zápisy do kroniky MČ za roky 2015 a 2016. Je ochotná zapsat
ještě zápis do kroniky za rok 2017.
Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí, že zápis do kroniky MČ za rok 2017 provede také paní Mgr. Marta Bartoňová.
S paní Bartoňovou bude uzavřena dohoda o provedení práce.
T: 31.3.2018
Zodpovídá: Dvořáková

Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/92/2018/RMČ
12. Veřejná zakázka „Celoroční údržba MČ Praha – Šeberov“ – rozhodnutí o výběru
dodavatele
Veřejná zakázka „Celoroční údržba MČ Praha – Šeberov“ byla vypsána dne 21.12.2017 na základě
usnesení ZMČ č. 15/24/2017/ZMČ ze dne 18.12.2017. Na základě dotazů uchazečů byla zadávací
dokumentace dne 24.1.2018 doplněna. Pro otevírání nabídek, posouzení podmínek účasti a
vyhodnocení nabídek jmenoval zadavatel hodnotící komisi ve složení pp. Venturová, Archalousová,
Kratochvílová, Lehovcová, Kollárová. Hodnotící komise se sešla dne 5.3.2018 v 9:00. Na ÚMČ byly
do termínu doručeny 4 nabídky. Vyhodnocení nabídek bylo prováděno v souladu se zadávacími
podmínkami, a to na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH, která byla jediným kritériem
hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek.
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Výsledek hodnocení
Pořadí

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení účastníka

Identifikační údaje účastníka včetně nabídkové
ceny bez DPH
IČ: 10174133

1.

Michal Bohumel IRONEX

se sídlem: Makovského 1339/16, 160 00 Praha 6
nabídková cena bez DPH: = 3.929.744,- Kč
IČ: 25043706

2.

MK3, a.s.

se sídlem: Lesného 345, 149 00 Praha 4 - Šeberov
nabídková cena bez DPH: = 6.103.600,- Kč
IČ: 27195783

3.

4.

GREEN PROJECT s.r.o.

AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.

se sídlem: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
nabídková cena bez DPH: = 12.375.528,60 Kč
IČ: 49356089
se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
nabídková cena bez DPH: = 24.463.639,36 Kč

Hodnotící komise se v rámci hodnocení zabývala výší nabídkové ceny účastníka Michal Bohumel
IRONEX ve vztahu k předpokládané hodnotě zakázky, přičemž dospěla k názoru, že vzhledem
k tomu, že nabízená cena 3.929.744,- Kč je o více než 40% nižší než cena předpokládaná (7.000.000,Kč bez DPH), jedná se o mimořádně nízkou nabídkovou cenu. S ohledem na tuto skutečnost byl
účastník Michal Bohumel IRONEX komisí vyzván k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké
nabídkové ceny, přičemž vyzvaný účastník požadované zdůvodnění předložil. Komise posoudila
předložené zdůvodnění jako dostatečné. Vybraný dodavatel současně prokázal splnění všech
podmínek účasti v tomto zadávacím řízení.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti komise doporučila rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky
ve prospěch účastníka Michal Bohumel IRONEX, protože účastník prokázal splnění všech podmínek
účasti v tomto zadávacím řízení a současně podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. S tímto
závěrem hodnotící komise ukončila dne 12.3.2018 své jednání.
Návrh usnesení:
RMČ
1/ schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky „Celoroční údržba MČ Praha – Šeberov“ na základě
doporučení hodnotící komise pana Michala Bohumela IRONEX, IČ 10174133,
2/ souhlasí s uzavřením Smlouvy o celoroční údržbě Městské části Praha – Šeberov na zakázku
„Celoroční údržba MČ Praha – Šeberov“ s dodavatelem Michalem Bohumelem IRONEX, IČ
10174133, po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek podle §242, odst. 2 zákona o veřejných zakázkách
za paušální měsíční odměnu 71148,-- Kč bez DPH.
T: 30.4.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 11/92/2018/RMČ
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13. Rozpuštění části rezervního fondu ZŠ V Ladech
Dne 7.3.2018 došla na ÚMČ žádost ředitele ZŠ o rozpuštění části rezervního fondu ve výši ve výši 85
tis. Kč na náklady související se zaváděním GDPR.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s rozpuštěním části rezervního fondu ZŠ V Ladech ve výši 85 tis. Kč na náklady
související se zaváděním GDPR.
T: 30.4.2018
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 12/92/2018/RMČ
14. Kácení a prořez v době vegetačního klidu
Vzhledem k tomu, že je nutné provést kácení a prořez dřevin ještě v době vegetačního klidu, poptali
jsme to u MK3, a.s., IČ 25043706.

Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním kácení a prořezu dřevin v době vegetačního klidu u spol. MK3, a.s., IČ
25043706 za 45680,-Kč bez DPH.
T: 31.3.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 13/92/2018/RMČ
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15. Návrh na pořízení změny územního plánu parc. č. 571/248, 571/172, 571/44, 571/259
k. ú. Šeberov
Dne 8.3.2018 došla na ÚMČ žádost o vydání stanoviska k návrhu na pořízení změny územního plánu
parc. č. 571/248, 571/172, 571/44, 571/259 k. ú. Šeberov.

Dne 28.2.2018 se RMČ zabývala změnou územního plánu pozemku parc. č. 571/6 a 571/171 část, k. ú
Šeberov o celkové rozloze 3238 m2 ze ZMK na OB/ případně OV (Změna územního plánu Z3177
Požadavek na obytné území na základě podnětu na změnu územního plánu P104/2016 ZMPLA Změna
funkčního využití ploch - požadavek na obytné území) a přijala k ní nesouhlasné stanovisko a pověřila
starostku odesláním připomínky v souladu s §47 odst. 2 stavebního zákona.
Obě změny se týkají stejného území celoměstského systému zeleně, proto by bylo vhodné k nim
přijmout totožné vyjádření a to ZMČ.
Celé území mezi ulicí Žluťásková a zástavbou v ulici Karfíkova je zařazené do celoměstského systému
zeleně (ZMK), který byl vždy ze strany Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (OOP
MHMP) vyžadován a podporován a žádné změny ÚP v této lokalitě nikdy nebyly kvůli ochraně
životního prostředí povolovány. Nyní jsou ve schváleném podnětu a v další navrhované změně
navrhovány pozemky k zastavění. V celé oblasti této ZMK je vysoká hladina spodní vody a jsou zde
prameniště. Pokud nemá HMP nadále zájem na zachování celoměstského systému zeleně, je nutné
nejprve zpracovat pro celou oblast této ZMK zastavovací studii s návrhem komunikačního systému a
zejména řešení odvodnění od srážkových vod i řešení podtlakové splaškové kanalizace v lokalitě. Do
vyřešení těchto skutečností s návrhem na pořízení změny územního plánu parc. č. 571/248, 571/172,
571/44, 571/259 k. ú. Šeberov, a s projednávanou změnou územního plánu Z3177 MČ nemůže
souhlasit.
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Návrh usnesení:
RMČ
1/ nesouhlasí s návrhem na pořízení změny územního plánu parc. č. 571/248, 571/172, 571/44,
571/259 k. ú. Šeberov do zpracování zastavovací studie s návrhem komunikačního systému a řešení
odvodnění od srážkových vod a podtlakové splaškové kanalizace v celé lokalitě,
2/ schvaluje předložení návrhu na pořízení změny územního plánu parc. č. 571/248, 571/172, 571/44,
571/259 k. ú. Šeberov na příští jednání ZMČ společně s podnětem na změnu územního plánu Z3177.
T: 16.3.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 14/92/2018/RMČ
16. Žádost o provedení auditu za rok 2018
Každoročně provádí kontrolu hospodaření MČ pracovníci MHMP a je o ní nutno již nyní požádat.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s podáním žádosti na MHMP o provedení přezkoumání hospodaření MČ za rok 2018.
T: 31.3.2017
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 15/92/2018/RMČ
17. Vyvedení nepokračujících investic z účtu 042 – Nedokončené investice
Účetní MČ pí. Anna Duchková zpracovala do tabulky inventarizaci položek na účtu 042 –
Nedokončené investice. Je třeba vyvést z účtu nepokračující investice na studie ZŠ na náměstí
v Šeberově a projektovou přípravu pro žádost z OPŽP na snížení energetické náročnosti ZŠ V Ladech
a projekt veřejného osvětlení v ulici K Rozkoši. VO K Rozkoši bude podle vyjádření správce VO
TRADE CENTRE PRAHA a.s. připravovat a investovat HMP.
Návrh usnesení:
RMČ
1/ souhlasí s vyvedením výdajů na nepokračující investice na studie ZŠ na náměstí v Šeberově,
projektovou přípravu pro žádost z OPŽP na snížení energetické náročnosti ZŠ V Ladech a projekt
veřejného osvětlení v ulici K Rozkoši z účtu 042 – Nedokončené investice,
2/ schvaluje předložení vyvedení výdajů na nepokračující investice na příští jednání ZMČ.
T: 16.3.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 16/92/2018/RMČ
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18. Ambulance interního lékařství – klinika Ambicare
Dne 13. 3. 2018 došla na ÚMČ žádost o vyjádření obce k ambulanci interního lékařství - klinika
Ambicare:
From: Ondřej Gojiš <gojis@ambicare.eu>
Sent: Tuesday, March 13, 2018 12:50 PM
To: venturova@seberov.cz
Cc: synovcova@ambicare.eu; karpisek@ambicare.eu
Subject: kladné vyjádření obce k ambulanci interního lékařství - klinika Ambicare
Vážená paní starostko,
Na základě našeho telefonického rozhovoru, si vás dovoluji kontaktovat.
Naše společnost Clinica Bohemica s.r.o. by ráda zřídili ambulanci vnitřního lékařství.
Rádi bychom vás požádali o kladné stanovisko ke zřízení této ambulance. Bezesporu je to další služba
pro občan Šeberova a okolních obcí.
Za vaše kladné stanovisko předem děkuji.
Pokud by bylo potřeba další informací, tak odpovědná osoba za tento projekt je pan Václav Karpíšek,
jeho tel: 604 460 293, jeho email v kopii.
S pozdravem
O.Gojiš
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zřízením ambulance interního lékařství – klinika Ambicare na adrese K Hrnčířům 25,
Praha – Šeberov společností CLINICA BOHEMICA s.r.o., IČ: 268 68 831.
T: 31.3.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 17/92/2018/RMČ
19. Baráčnická rychta Hrnčíře
Vzhledem k ukončení nájemního vztahu DŮM UM v Baráčnické rychtě, proběhne předání prostor dne
28.3.2018 ve 13:00. V rámci předání budou vyměněny všechny zámky a klíče.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním výměny zámků a nových klíčů v Baráčnické rychtě v rámci ukončení
nájemní smlouvy s DŮM UM.
T: 28.3.2017
Zodpovídá: Kratochvílová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 18/92/2018/RMČ

20. Program 25. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje program 25. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov, konaného dne 26. 3. 2018 od
18:00 hodin ve špejcharu, ul. V Ladech 6, Praha 4:
Zápis 92. RMČ Praha Šeberov ze dne 15.3.2018
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Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola zápisu předchozího zasedání
Kontrola plnění předchozích usnesení
Změna územního plánu Z3177, návrh na pořízení změny územního plánu parc. č.
571/248, 571/172, 571/44, 571/259 k. ú. Šeberov
7. Zpráva o činnosti RMČ za 2. pololetí 2017
8. Pronájem venkovní terasy u objektu špejcharu parc. č. 120, k. ú. Šeberov
9. Účetní závěrka MČ
10. Vyvedení nepokračujících investic z účtu 042 – Nedokončené investice
11. Úprava rozpočtu č. 2/2018 v souvislosti s podporou aktivit v oblasti místní Agendy 21 –
oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni
12. Úprava rozpočtu č. 3/2018 v souvislosti s účelovou neinvestiční dotací pro místní
veřejnou knihovnu
13. Úprava rozpočtu č. 4/2018 v souvislosti s úhradou výdajů vzniklých hlavnímu městu
Praze a jeho městským částem v souvislosti s volbou prezidenta České republiky v roce
2018
14. Úprava rozpočtu č. 5/2018 v souvislosti se zapojením účelové dotace poskytnuté MČ z
odvodu z výherních hracích přístrojů v roce 2017
15. Úprava rozpočtu č. 6/2018 – přesun mezi kpt. Silnice a kpt. Územní rozvoj
16. Mateřská škola Hrnčíře – žádost o bezúročnou návratnou finanční výpomoc od HMP a
záměr vypsání veřejných zakázek
17. Úpravy rozpočtu vyplývající ze schválených usnesení ZHMP dne 22.3.2018
18. Různé, informace
- Plánovací smlouva AutoTechnologi s.r.o.
- Veřejná zakázka „Celoroční údržba MČ Praha – Šeberov“
- Informace o probíhajících investicích
1.
2.
3.
4.
5.
6.

T: 16.3.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 19/92/2018/RMČ
Jednání bylo ukončeno v 9:00 hod.
Zapsala: RNDr. Michaela Archalousová

RNDr. Michaela
Archalousová

Digitálně podepsal RNDr.
Michaela Archalousová
Datum: 2018.03.20
12:50:01 +01'00'

RNDr. Michaela Archalousová
Zástupce starostky MČ Praha - Šeberov

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2018.03.20
Venturová Datum:
12:44:42 +01'00'

Ing. Petra Venturová
Starostka MČ Praha - Šeberov

Zápis 92. RMČ Praha Šeberov ze dne 15.3.2018
11

