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

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 26. 3. 2018
Přítomní členové zastupitelstva: RNDr. Michaela Archalousová, Jan Brich, Ing. Věra Kratochvílová,
Ing. Jiří Ritt, Ing. Petra Venturová, Jitka Žáková, Jan Kastner, Mgr. Květoslava Vitvarová, Ing. Jana
Kadeřábková, Mgr. Zdeněk Paroulek, Ing. Miroslav Dostál, PaedDr. Jiří Pilař, Ing. Jan Škůrek, Ing.
Vladimír Mencl (odešel 19:45)
Omluveni: Marta Hrubá
Hosté: Jan Koláček (přišel 17:20)
Zapisuje: Ludmila Dvořáková
Hlasování zaznamenáno jmenovitě (pro – proti – zdržel se), příp. uvedeno ,,všichni“. Průběh zasedání
zaznamenán s uvedením příjmení prezentovaného bez titulu. Přílohou originálu zápisu je prezenční
listina.

1. Zahájení zasedání
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka pí. Venturová v 18:04 hodin. Konstatovala, že je přítomno 14
z 15 zastupitelů, a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Paní starostka navrhuje za ověřovatele zápisu pp. Archalousovou a Ritta. Dále se přihlásil p. Dostál. P.
Ritt se kandidatury vzdal.
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje za ověřovatele zápisu z 25. ZMČ Praha Šeberov dne 26. 3. 2018 pp. Archalousovou a
Dostála.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 1/25/2018/ZMČ

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

3. Schválení programu
Program:
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 a připravovaných investicích
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje program jako celek v navrženém znění.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 2/25/2018/ZMČ
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4. Kontrola zápisu předchozího zasedání
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis tedy odpovídá průběhu zasedání.

5. Kontrola plnění předchozích usnesení
Všechna usnesení jsou průběžně plněna v souladu se schválenými termíny. P. Dostál se zeptal na
plnění ohledně směnné smlouvy s Družstvem Centrum Šeberov, proč není dosud v Katastru
nemovitostí.

6. Změna územního plánu Z3177, návrh na pořízení změny územního plánu parc. č.
571/248, 571/172, 571/44, 571/259 k. ú. Šeberov
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka.
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 10555 m2 ze ZMK na OB.

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.
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Obě změny se týkají stejného území celoměstského systému zeleně, proto by bylo vhodné k nim
přijmout totožné vyjádření.
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.
Změnami se zabývala dne 23. 3. 2018 také stavební komise RMČ, která doplnila návrh usnesení pro
ZMČ ještě o následující doporučení:
Pro vydání vyjádření MČ by si vlastníci pozemků měli vyžádat stanovisko MHMP, odboru územního
rozvoje. Pokud odbor územního rozvoje vydá kladné stanovisko, stavební komise doporučuje, aby MČ
požadovala vypracování územní studie.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov nesouhlasí 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 do zpracování zastavovací studie s návrhem komunikačního systému a řešení odvodnění od
srážkových vod a podtlakové splaškové kanalizace v celé lokalitě ZMK a pověřuje starostku zasláním
tohoto stanoviska na Odbor územního rozvoje MHMP.
T: 8. 4. 2018
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
P. Škůrek dovysvětlil stanovisko stavební komise.
V diskuzi vystoupil p. Dostál a přednesl protinávrh usnesení:

V diskuzi dále vystoupil p. Paroulek a přednesl další protinávrh usnesení:
Protinávrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov nesouhlasí 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 minimálně do doby zpracování zastavovací studie s návrhem komunikačního systému a řešení
odvodnění od srážkových vod a podtlakové splaškové kanalizace v celé lokalitě ZMK a pověřuje
starostku zasláním tohoto stanoviska na Odbor územního rozvoje MHMP.
T: 8. 4. 2018
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi dále vystoupili: pp. Škůrek, Venturová, Archalousová, Ritt.
Nejprve se hlasovalo o protinávrhu p. Paroulka.
Hlasování:
Pro: Ritt, Kastner, Venturová, Archalousová, Vitvarová, Paroulek, Žáková, Brich, Kratochvílová,
Pilař, Škůrek, Mencl
Zdržel se: Kadeřábková, Dostál
Návrh byl přijat 3/25/2018/ZMČ
O dalších návrzích usnesení se již nehlasovalo.
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7. Zpráva o činnosti RMČ za 2. pololetí 2017

Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka.
V souladu se zákonem o hl. m. Praze č.131/2000Sb. v platném znění, §70, odst (4) Rada Městské části
Praha – Šeberov předkládá na základě usnesení 2/92/2018/RMČ ze dne 15.3.2018 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.
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:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Městské části
Praha – Šeberov za 2. pololetí 2017.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 4/25/2018/ZMČ

8. Pronájem venkovní terasy u objektu špejcharu parc. č. 120, k. ú. Šeberov
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka.
Dne 7.2.2018 byla doručena na ÚMČ žádost o pronájem venkovní terasy na pozemku parc. č. 120, k.
ú. Šeberov 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.
K záměru se dne 15.3.2018 vyjádřila RMČ usnesením č. 3/92/2018/RMČ, že 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje 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
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prodloužení na dalších 5 let, cena nájmu 8500,-Kč / měsíc dle skutečného provozu v sezónním období
od 1.4. do 30.10., a pověřuje starostku jeho podpisem.
T: 30.4.2018
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi vystoupili: pp. Pilař, Mencl, Dostál, Archalousová.
P. Dostál si vyžádal uvedení následující připomínky do zápisu a přednesl protinávrh usnesení:
Jedná se o část pozemku parc. č. 120, k.ú. Šeberov, který lze považovat za veřejný prostor. Z tohoto
důvodu by mělo být postupováno podle vyhlášky MHMP č. 5/2011, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, kde jsou i stanoveny sazby. Sazby jsou v případě předzahrádky 100,- Kč za
každý i započatý m2 a den (což je dle mého názoru v našem případě ekonomicky nereálná sazba). MČ
si mohou stanovit vlastní sazby, to je pak uvedeno v příloze č.1 této vyhlášky. Např. P-1 má sazbu od
15 Kč do 60 Kč dle lokality, ale např. sousední městské části Újezd i Kunratice mají jednotnou sazbu
5,- Kč/m2/den. Šeberov bohužel nic takového ve vyhlášce uvedeno nemá, takže by měla platit plná
sazba. Předpokládám, že o záměru pronájmu předzahrádky uvažuje současné vedení již minimálně
rok. Již v říjnu 2016 byla za mnou, tehdy jako starostou, dcera paní Dvořákové, že by si ráda pronajala
Špejchar společně se svým přítelem. Nájemní smlouva byla uzavřena v červenci 2017, takže byl
dostatek času, aby MČ požádala o úpravu poplatku a mohlo to být dávno vyřízené. Předmětná
vyhláška se naposledy měnila v prosinci 2017.
Protinávrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov:
1. Pověřuje starostku ověřit, zda se v případě předmětného pozemku nejedná o veřejný prostor a
není tedy nutno postupovat v případě pronájmu podle vyhlášky MHMP č. 5/2011, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství,
2. Ukládá radě městské části iniciovat změnu Přílohy č.1 výše uvedené vyhlášky tak, aby
poplatek na území MČ Praha – Šeberov byl stanoven dle § 2 odst. 1 písm. b) a c) vyhlášky na
5,- Kč
Další protinávrh usnesení přednesla na základě diskuze pí. starostka:
Protinávrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
1/ schvaluje 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 pověřuje starostku jeho
podpisem,
2/ pověřuje starostku před podepsáním dodatku ověřit, zda dodatek není v rozporu s vyhláškou MHMP
č. 5/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
T: 30.4.2018
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
Nejprve se hlasovalo o protinávrhu pí. starostky.
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Hlasování:
Pro: Ritt, Kastner, Venturová, Archalousová, Vitvarová, Paroulek, Žáková, Brich, Kratochvílová,
Kadeřábková
Proti: Pilař
Zdržel se: Dostál, Škůrek, Mencl
Návrh byl přijat 5/25/2018/ZMČ
O dalších návrzích usnesení se již nehlasovalo.
9. Účetní závěrka MČ
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Do 25.5.2018 je nutné schválit účetní závěrku MČ za rok 2017.
Účetní závěrky zřízených organizací (ZŠ a MŠ) byly schváleny dne 15.3.2018 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.
Dne 20.3.2018 se zabýval účetními závěrkami finanční výbor ZMČ a přijal k nim následující usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje účetní závěrku Městské části Praha – Šeberov
za rok 2017 vč. inventarizační zprávy a zápisu z 2. dílčího přezkoumání hospodaření MČ. Závěrečná
zpráva z přezkoumání hospodaření MČ dosud není k dispozici a bude schvalována společně se
závěrečným účtem MČ za rok 2017.
T: 25.5.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
V diskuzi vystoupil p. Dostál a podal protinávrh usnesení:

V diskuzi dále vystoupili pp. Venturová a Archalousová.
Nejprve se hlasovalo o protinávrhu usnesení p. Dostála.
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Hlasování:
Pro: Dostál, Pilař, Mencl
Proti: Ritt, Venturová, Archalousová, Vitvarová, Žáková, Brich, Kratochvílová, Kadeřábková
Zdržel se: Škůrek, Kastner, Paroulek
Návrh nebyl přijat.
Poté se hlasovalo o původním návrhu usnesení.
Hlasování:
Pro: Ritt, Kastner, Venturová, Archalousová, Vitvarová, Paroulek, Žáková, Brich, Kratochvílová,
Kadeřábková
Proti:
Zdržel se: Mencl, Pilař, Škůrek, Dostál
Návrh byl přijat 6/25/2018/ZMČ
10. Vyvedení nepokračujících investic z účtu 042 – Nedokončené investice
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka.
Účetní MČ pí. Anna Duchková zpracovala do tabulky inventarizaci položek na účtu 042 –
Nedokončené investice. Tabulka je v příloze.
Je třeba vyvést z účtu 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. VO K Rozkoši bude podle vyjádření správce VO TRADE CENTRE
PRAHA a.s. připravovat a investovat HMP. Předpoklad termínu realizace je rok 2019.
RMČ souhlasila s vyvedením nepokračujících investic z účtu 042 dne 15.3.2018 usnesením č.
16/92/2018/RMČ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov souhlasí s vyvedením výdajů na nepokračující investice
na studie ZŠ na náměstí v Šeberově ve výši 199220,--Kč, na projektovou přípravu pro žádost z OPŽP
na snížení energetické náročnosti ZŠ V Ladech ve výši 331145,--Kč a na projekt veřejného osvětlení
v ulici K Rozkoši ve výši 43200,--Kč z účtu 042 – Nedokončené investice.
T: 30.4.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
V diskuzi vystoupili: pp. Pilař, Mencl, Dostál, Archalousová, Žáková, Venturová.
P. Dostál si vyžádal uvedení následující připomínky do zápisu a přednesl protinávrh usnesení:
V důvodové zprávě není uvedeno, proč je třeba vyvést z účtu nepokračující investice. V případě
investice studie ZŠ na náměstí v Šeberově i projektovou přípravu na žádost z OPŽP se jedná o nové
projekty, které jsou zpracovány dle současných norem. A především v případě nutné investice do
revitalizace ZŠ by se jednalo o nehospodárné nakládání s vynaloženými prostředky. Podle
zpracovaných posudků je investice do objektu ZŠ nanejvýš potřebná a její oddalování se neslučuje s
povinnostmi řádného hospodáře.
Pro představu, o čem se zde bavíme - na účtu 042 je celkem 9 nedokončených investic o celkovém
objemu cca 33,6 mil. Kč. Myslím, že by zde měl být uveden i projekt cyklostezky Vestec – Kunratice,
Zápis 25.

ZMČ Praha-Šeberov dne 26.3.2018
9

který byl zpracován v roce 2011, v roce 2015 byly další výdaje poté, co se v archivu ÚMČ nedohledal
tento projekt a pro předložení tohoto projektu k realizaci na MHMP a následně TSK bylo nutné
dopracovat některé podklady. Nejstarší z akcí na účtu 042, projekt ZŠ Jordánek, je v evidenci také od
roku 2011 – investice 5,7 mil. Kč, od roku 2012 je v evidenci doposud nezkolaudovaný Sportovní
areál (postavený v rozporu s ÚP) – investice 3,6 mil. Kč. Předkládané projekty k vyvedení z účtu 042
netvoří ani 2% z celkového objemu a především je nanejvýš žádoucí, aby se v nich pokračovalo. I
když např. v případě umístění ZŠ na náměstí nejspíše pod jiným názvem – např. multifunkční budova.
Doufám, že hlavním důvodem snahy o vyvedení těchto investic není skutečnost, že se jedná o projekty
připravené minulým vedením. Pokud by bylo skutečně nutné snížit objem prostředků na účtu 042,
doporučuji zaměřit se např. na projekt ZŠ Jordánek, kde podstatná část prostředků byla vynaložena na
projektovou dokumentaci, která je dnes již nepoužitelná z důvodu nesouladu s platnými stavebními
normami a bude se muset celý předělat.
Protinávrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov:
1.
Souhlasí s vyvedením výdajů z účtu 042 – Nedokončené investice na projekt veřejného
osvětlení v ulici K Rozkoši ve výši 43 200,-Kč.
2.
Pověřuje starostku zajistit pokračování projektu na snížení energetické náročnosti ZŠ V Ladech
s možným použitím dotací z OPŽP, MŠMT a MHMP
Nejprve se hlasovalo o protinávrhu usnesení p. Dostála.
Hlasování:
Pro: Dostál, Pilař, Kadeřábková
Proti: Archalousová, Vitvarová, Žáková, Brich, Kastner, Paroulek
Zdržel se: Škůrek, Mencl, Ritt, Venturová, Kratochvílová
Návrh nebyl přijat.
Poté se hlasovalo o původním návrhu usnesení.
Hlasování:
Pro: Ritt, Kastner, Venturová, Archalousová, Vitvarová, Paroulek, Žáková, Brich, Kratochvílová
Proti: Kadeřábková, Dostál, Pilař
Zdržel se: Škůrek, Mencl
Návrh byl přijat 7/25/2018/ZMČ
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
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 33/39 ze dne 25. 1. 2018 schválilo podporu aktivit v oblasti
místní Agendy 21 – oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni. Pro naší městskou část
byly vyčleněny finanční prostředky na projekt Aktivní 55+ ve výši 13 000 Kč. O tuto částku
zvyšujeme rozpočet MČ na rok 2018.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 2/2018 v souvislosti s podporou aktivit v oblasti místní Agendy 21 - oblast zdraví a zdravého
životního stylu na lokální úrovni:
SU

Kapitola

Položka

ORJ

UZ

231

6409 –

5901 –

500

81

Výdaj -13
tis. Kč

500

81

Výdaj +13
tis. Kč

Ostatní
Nespecifikované
činnosti jinde rezervy
nezařazené
231

3549 –

5169 –

Ostatní
speciální
zdravotní
péče

Nákup ostatních
služeb

ORG

částka

T: 31.3.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 8/25/2018/ZMČ
12. Úprava rozpočtu č. 3/2018 v souvislosti s účelovou neinvestiční dotací pro místní
veřejnou knihovnu
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 34/43 ze dne 22. 2. 2018 schválilo uvolnění finančních
prostředků z kapitoly 06 rozpočtu HMP jednotlivým městským částem pro místní veřejné knihovny.
Naší MČ byla přidělena dotace ve výši 1000,-Kč. O tuto částku zvyšujeme rozpočet MČ na rok 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje na svém 25. zasedání dne 26.3.2018
v souvislosti s účelovou neinvestiční dotací pro místní veřejnou knihovnu úpravu rozpočtu č. 3/2018:
SU
Kapitola
Položka
ORJ
UZ
ORG
částka
231

Zápis 25.

6330 –

4137-

Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní
úrovně

Převody
mezi
statutárními
městy
a
jejich
městskými
obvody
nebo částmi

600

81

Příjem
+1 tis. Kč
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231

3314 –

5136–

Činnosti
knihovnické

Knihy,
učební
pomůcky
tisk

600

Výdaj

81

+1 tis. Kč
a
T: 31.3.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová

Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 9/25/2018/ZMČ
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
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Ministerstvo financí uvolnilo rozhodnutím o poskytnutí dotace č.j. MF – 53/2018/1201-2 ze dne 4. 1.
2018 finanční prostředky určené na úhradu výdajů vzniklých hlavnímu městu Praze a jeho městským
částem v souvislosti s volbou prezidenta České republiky v roce 2018.
Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 175 ze dne 30. 1. 2018 poskytnutí účelové neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí pro Vaši městskou část na výše
uvedený účel ve výši 70 334,00 Kč. O částku 70,3 tis. Kč zvyšujeme rozpočet MČ na rok 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha -Šeberov
č. 4/2018 v souvislosti s volbou prezidenta ČR v roce 2018:
SU

Kapitola

Položka

ORJ

UZ

231

6409 –

5901 –

900

000098008

Ostatní
činnosti
jinde
nezařazené

Nespecifikované
rezervy

6118 –

5021 –

Volby
prezidenta
republiky

Ostatní
výdaje

6118 –

5139-

Volby
prezidenta
republiky

Nákup materiálu

231

231
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ORG

částka
Výdaj
-

900

000098008

osobní

70,3
tis. Kč

Výdaj
+ 46,3 tis.
Kč

900

000098008

Výdaj
+ 19,3 tis.
Kč
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231

231

6118 –

5175-

Volby
prezidenta
republiky

Pohoštění

6118 –

5161-

Volby
prezidenta
republiky

Poštovní služby

900

Výdaj

000098008

+ 3,9 tis.
Kč
900

Výdaj

000098008

+ 0,8 tis.
Kč
T: 31.3.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová

Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 10/25/2018/ZMČ
14. Úprava rozpočtu č. 5/2018 v souvislosti se zapojením účelové dotace poskytnuté MČ
z odvodu z výherních hracích přístrojů v roce 2017
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Vzhledem k tomu, že v roce 2017 nebyly dočerpány účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z
výherních hracích přístrojů ve výši 141500,- Kč na podporu činností nestátních neziskových
organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě
organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových
organizacích, 53899,- Kč na sport a 110228,- Kč na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast,
chceme je vyčerpat v letošním roce. Proto je převádíme do rozpočtu roku 2018 na vymezené účely.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 5/2018 v souvislosti se zapojením účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích
přístrojů v roce 2017:
SU

Kapitola

231

231

3412Sportovní
zařízení
v majetku obce
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Položka

ORJ

UZ

8115 Zapojení účelové dotace
poskytnuté MČ z odvodu
VHP v roce 2017
5222 Podpora neziskových
organizací, které zajišťují
organizovanou sportovní
výchovu mládeže

400

98

OR
G

částka
Příjem
+ 141,5 tis. Kč

400

98

Výdaj
+ 141,5 tis. Kč
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231

231

3412Sportovní
zařízení
v majetku obce

231

231

3111Předškolní
zařízení

8115 Zapojení účelové dotace
poskytnuté MČ z odvodu
VHP v roce 2017
5171Opravy a udržování

400

98

Příjem
+ 53,9 tis. Kč

400

98

Výdaj
+ 53,9 tis. Kč

8115 –
Zapojení účelové dotace
poskytnuté MČ z odvodu
VHP v roce 2017

400

6121 Budovy, haly a stavby

400

98

Příjem
+ 110,2 tis. Kč

98

Výdaj
+ 110,2 tis. Kč

T: 31.3.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová

Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 11/25/2018/ZMČ
15. Úprava rozpočtu č. 6/2018 – přesun mezi kpt. Silnice a kpt. Územní rozvoj
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Ing. Kollárová zjišťovala možnost vybudování chodníku v ulici V Ladech od ZŠ k ulici Průškova.
Bohužel Odbor správy majetku, Silniční správní úřad ÚMČ Praha 11 s výstavbou z důvodu šířky
komunikace a uličního prostoru, nevydá souhlas. Proto navrhujeme finanční prostředky vyčleněné
v rozpočtu na tento chodník přesunout do kpt. Místní rozvoj také na investice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 6/2018 – přesun mezi kpt. Silnice a kpt. Územní rozvoj:
SU

Kapitola

Položka

231

2212 - Silnice

231

3636 – Územní
rozvoj

6121 – Budovy,
haly a stavby
6121 – Budovy,
haly a stavby
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ORJ

UZ

ORG částka

Výdaj - 650 tis.
Kč
100
Výdaj + 650 tis.
Kč
T: 31.3.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
300
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V diskuzi vystoupil p. Dostál.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 12/25/2018/ZMČ
16. Mateřská škola Hrnčíře – žádost o bezúročnou návratnou finanční výpomoc od
HMP a záměr vypsání veřejných zakázek
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka.
ZMČ schválilo 18. prosince 2017 podání žádosti o dotaci z 36. výzvy Operačního programu Praha pól
růstu (OP PPR) na zvýšení kapacity v mateřských školách na svém území a to nahrazením původního
objektu mateřské školy v Hrnčířích novým dvoutřídním pavilonem pro celkem 50 dětí (na výjimku až
56 dětí), z nichž jedna třída bude uzpůsobena i pro dvouleté děti.
Důvodem bylo, že i přes obě provedené přístavby k původní budově mateřské školky a průběžnou
snahu o odstranění vlhkosti je 70 let starý objekt mateřské školy bohužel stále vlhký a velikost jediné
učebny zcela neodpovídá současným normám. Soudní spor o pozemky za školkou se nechýlí ke konci
a současná školka se již nedá na stávajícím pozemku přistavovat.
Žádost o dotaci z OP PPR byla podána hned 21. prosince 2017, protože rada MČ schválila již v říjnu
2017 objednání projektové dokumentace na výstavbu i na odstranění původního objektu a zpracování
studie proveditelnosti. 5. března 2018 došla z Odboru evropských fondů zpráva, že naše žádost o
podporu splnila podmínky přijatelnosti a kontroly formálních náležitostí a postupuje do další fáze
procesu schvalování projektů, tj. věcného hodnocení. Předpoklad schvalování je dubnové ZHMP.
V současnosti MČ již také získala souhlas odboru výstavby ÚMČ Praha 11 s odstraněním stavby
původního objektu a dne 6.3.2018 bylo zahájeno sloučené územní a stavební řízení na nový pavilon.
Celkový rozpočet akce je 30 mil. Kč, z toho je polovina nákladů z hlediska programu OP PPR
nezpůsobilých, protože je navyšována kapacita MŠ o polovinu – z 1 třídy na 2 třídy.
31. ledna 2018 rada MČ schválila podání žádosti o dotaci z právě rozdělované rezervy 500 mil. Kč
městským částem od hl. m. Prahy na dofinancování nezpůsobilých nákladů ve výši 15 mil. Kč. Dne
22.3.2018 schválilo ZHMP přidělení dotace z investiční rezervy HMP ve výši 4 mil. Kč. Po
konzultacích na odboru rozpočtu MHMP nám bylo navrženo, že, abychom mohli stavět už letos o
prázdninách a nemuseli jsme čekat na definitivní schválení dotace z OP PPR, můžeme požádat HMP o
bezúročnou návratnou výpomoc, která by mohla být schválena již na dubnovém ZHMP.
Proto je ZMČ předloženo usnesení, že souhlasí se žádostí o bezúročnou návratnou výpomoc od HMP
na pokrytí nezpůsobilých nákladů a předfinancování způsobilých nákladů před poskytnutím dotace
z OP PPR a se záměrem vypsání veřejných zakázek v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na
jednotlivá plnění nutná k realizaci rozšíření kapacity Mateřské školy v Hrnčířích.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov souhlasí se žádostí o bezúročnou návratnou finanční
výpomoc od HMP na pokrytí nezpůsobilých nákladů a předfinancování způsobilých nákladů před
poskytnutím dotace z OP PPR a se záměrem vypsání veřejných zakázek v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení na jednotlivá plnění nutná k realizaci rozšíření kapacity Mateřské školy v
Hrnčířích.
Zápis 25.
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T: průběžně po dobu realizace rozšíření kapacity MŠ v Hrnčířích
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi vystoupili: pp. Dostál, Pilař, Kastner, Archalousová, Žáková, Škůrek
P. Dostál si vyžádal uvedení následující připomínky do zápisu a přednesl protinávrh usnesení:
Zastupitelstvu je předkládán projekt na výstavbu nového objektu MŠ v Hrnčířích, a to v místě stávající
mateřské školky. Celkové náklady ve výši 30 mil. Kč jsou vysoké, navíc nezahrnují cenu současné
budovy, kterou lze odhadnout na cca 8 mil. Kč. Z tohoto důvodu se tento projekt jeví jako vysoce
nehospodárný, navíc jeho realizací dojde ke zmenšení zahrady. V žádosti o dotaci z rozpočtu MHMP
uvedla Městská část, že jediným možným řešením nedostatečné kapacity MŠ v Hrnčířích je demolice
stávající budovy a výstavba nové, rozšířené o jednu třídu. Toto ale dle mého názoru není pravda, MČ
disponuje velkým pozemkem určeným Územním plánem pro veřejnou vybavenost, a to na konci ulice
K Safině, několik set metrů od stávající budovy. Tento pozemek je dostatečně rozlehlý, výměra
přesahuje 8 000 m2 (oproti necelým 2 000 m2 pozemku stávající MŠ), aby umožnil vybudování
nového objektu MŠ i s případnou rezervou pro rozšíření.
Protinávrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov:
1.
nesouhlasí s projektem demolice současného objektu MŠ V Hrnčířích a výstavbou nového
objektu, o celkových nákladech 30 mil. Kč.
2.
pověřuje starostku zajistit pokračování projektu na pozemku parc. č. 1149, k.ú Šeberov
Nejprve se hlasovalo o protinávrhu usnesení p. Dostála.
Hlasování:
Pro: Dostál, Pilař, Kadeřábková, Mencl
Proti: Archalousová, Vitvarová, Žáková, Brich, Kastner, Paroulek, Ritt, Venturová, Kratochvílová
Zdržel se: Škůrek
Návrh nebyl přijat.
Poté se hlasovalo o původním návrhu usnesení.
Hlasování:
Pro: Ritt, Kastner, Venturová, Archalousová, Vitvarová, Paroulek, Žáková, Brich, Kratochvílová
Zdržel se: Kadeřábková, Dostál, Pilař, Škůrek, Mencl
Návrh byl přijat 13/25/2018/ZMČ
Po hlasování vyhlásila starostka v 19:45 na 10 minut přestávku, při které odešel p. Mencl.
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17. Úpravy rozpočtu vyplývající ze schválených usnesení ZHMP dne 22.3.2018
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání dne 22.3.2018 schválilo další rozdělení dotací z odvodu
z výherních hracích přístrojů za období 1.10.-31.12.2017, ponechání účelových prostředků HMP
z roku 2017 k čerpání v roce 2018 a přidělení 4 mil. Kč z rozdělované investiční rezervy HMP na
výstavbu nové budovy MŠ Hrnčíře. Z toho vyplývají následující úpravy rozpočtu č. 7 – 9/2018:
Úprava rozpočtu č. 7/2018 v souvislosti s dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů za
období 1.10.2017 – 31.12.2017
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 7/2018 v souvislosti s dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů za období 1.10.2017 –
31.12.2017:
SU

Kapitola

Položka

231

6330 Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

4137 400
Převody mezi statutárními
městy (hl. m. Prahou) a
jejich městskými obvody
nebo částmi

98

Příjem + 71,5
tis. Kč

231

3412
Sportovní
zařízení

– 5222 400
Podpora
neziskových
organizací, které zajišťují
organizovanou
sportovní
výchovu mládeže

98

Výdaj + 35,7 tis.
Kč

231

3412
Sportovní
zařízení

– 5171 – Opravy a udržování

400

98

Výdaj + 35,8 tis.
Kč

231

6330 Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

4137 - Převody mezi 400
statutárními městy (hl. m.
Prahou) a jejich městskými
obvody nebo částmi

98

Příjem + 71,5
tis. Kč

231

3111Předškolní
zařízení

6121 – Budovy, haly a 400
stavby

98

Výdaj + 71,5 tis.
Kč

ORJ

UZ

OR
G

částka

T: 31.3.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
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Úprava rozpočtu č. 8/2018 v souvislosti s ponecháním účelových prostředků HMP z roku 2017
k čerpání v roce 2018
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 8/2018 v souvislosti s ponecháním účelových prostředků HMP z roku 2017 k čerpání v roce 2018:
SU

Kapitola

231

231 2212 Silnice

231

231 3636Územní
rozvoj
231

231 3636Územní
rozvoj
231

Položka

ORJ

UZ

ORG

částka

8115 Zapojení účelové dotace
poskytnuté MČ v roce 2017
Rekonstrukce komunikací a
dešťové kanalizace ul.
Lipenská a Osvětová II. etapa
6121 Budovy, haly, stavby
Rekonstrukce komunikací a
dešťové kanalizace ul.
Lipenská a Osvětová II. etapa
8115 Zapojení účelové dotace
poskytnuté MČ v roce 2017
Spolufinancování projektů
Smart Cities

300

90

42257000104

Příjem
+
12700
tis. Kč

300

90

42257000104

Výdaj
+
12700
tis. Kč

100

90

80730000113

Příjem
+ 425 tis.
Kč

6121 Budovy, haly, stavby

100

90

80730000113

8115 100
Zapojení účelové dotace
poskytnuté MČ v roce 2017
Spolufinancování projektů
Smart Cities
5169 100
Nákup ostatních služeb
Spolufinancování
projektů
Smart Cities
8115 400
Zapojení účelové dotace
poskytnuté MČ v roce 2017
Vybudování Fitparku

90

80730000113

Výdaj
+ 425 tis.
Kč
Příjem
+ 48,6 tis.
Kč

90

80730000113

Výdaj
+ 48,6 tis.
Kč

90

80600000111

Příjem
+ 184,1 tis.
Kč

90

80600000111

Výdaj
+ 184,1 tis.
Kč

231 34126121Sportovní Budovy, haly, stavby
zařízení
Vybudování Fitparku
v majetku
obce
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231

231 3636Územní
rozvoj
231

231 3113Základní
školy
231

231 2212 Silnice

8115Zapojení účelové dotace
poskytnuté MČ v roce 2017
Centrum Šeberov
6121Budovy, haly, stavby
Centrum Šeberov
8115Zapojení účelové dotace
poskytnuté MČ v letech
dřívějších, ponechané do 2017
Výstavba ZŠ – projektová
příprava
6121Budovy, haly, stavby
Výstavba ZŠ – projektová
příprava
8115 Zapojení účelové dotace
poskytnuté MČ v roce 2016,
ponechané do 2017
Rekonstrukce komunikací a
dešťové kanalizace ul.
Lipenská a Osvětová II. etapa
6121Budovy, haly, stavby
Rekonstrukce komunikací a
dešťové kanalizace ul.
Lipenská a Osvětová II. etapa

100

90

80419000107

Příjem
+ 1532 tis.
Kč

100

90

80419000107

400

90

41195000031

Výdaj
+ 1532 tis.
Kč
Příjem
+ 2463 tis.
Kč

400

90

41195000031

Výdaj
+ 2463 tis.
Kč

300

90

42257000104

Příjem
+ 8895,4
tis. Kč

300

90

42257000104

Výdaj
+ 8895,4
tis. Kč

T: 31.3.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová

Úprava rozpočtu č. 9/2018 v souvislosti s dotací z investiční rezervy HMP na mateřskou školu
Hrnčíře
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 9/2018 v souvislosti s dotací z investiční rezervy HMP na mateřskou školu Hrnčíře:
SU

Kapitola

Položka

231

6330 Převody vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

4137 400
Převody mezi statutárními
městy (hl. m. Prahou) a
jejich městskými obvody
nebo částmi
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231

3111Předškolní
zařízení

6121 –
Budovy, haly a stavby

400

84

112

Výdaj + 4000
tis. Kč

T: 31.3.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Pí. starostka navrhla hlasovat o úpravách rozpočtu č. 7 – 9/2018 v jednom bloku. Všichni byli pro.
Poté se hlasovalo o všech 3 předložených návrzích usnesení najednou.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 14/25/2018/ZMČ
18. Různé, informace
Pí. starostka dále přednesla následující informace:


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 Šeberova 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.
Dne 1.3.2018 byl na ÚMČ zaslán návrh plánovací smlouvy a následně projektová dokumentace, kde
se v souhrnné technické zprávě uvádí:
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RMČ přijala dne 15.3.2018 usnesení č. 4/92/2018/RMČ, že 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.
Dále pí. starostka oslovila Odbor evidence majetku MHMP a dostali jsme odpověď, že pozemek
1521/18 nelze použít k jiným účelům než výstavbě cyklostezky.
Informaci doplnil za stavební komisi RMČ ještě p. Škůrek.
V diskuzi vystoupili pp. Ritt, Škůrek, Venturová, Pilař, Archalousová.



Veřejná zakázka „Celoroční údržba MČ Praha – Šeberov“

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.
Výsledek hodnocení
Obchodní
Pořa
Identifikační údaje účastníka včetně nabídkové
firma/název/jméno, příjmení
dí
ceny bez DPH
účastníka
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. GREEN PROJECT s.r.o.
se sídlem: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
nabídková cena bez DPH: = 12.375.528,60 Kč
IČ: 49356089
AVE CZ odpadové
4.
se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
hospodářství s.r.o.
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.
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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.
RMČ přijala na základě doporučení hodnotící komise dne 15.3.2018 usnesení č. 11/92/2018/RMČ, že
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 §241, odst. 2 zákona o veřejných zakázkách
za paušální měsíční odměnu 71148,-- Kč bez DPH.
V diskuzi vystoupili pp. Ritt, Venturová, Kastner, Archalousová.



Informace o probíhajících a připravovaných investicích
-

Osvětová, Lipenská, Rojická II. etapa

Pí. starostka informovala o plánované výstavbě dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikací. Bylo
vydáno územní rozhodnutí a je požádáno o stavební povolení. Předpokládaná doba realizace bude cca
6 měsíců.
-

Centrum Hrnčíře

Pí. starostka informovala, že byl zpracován projekt, požádali jsme o vyjádření dotčené orgány, podáme
žádost o územní souhlas.
-

Prvky Smart City

Pí. starostka informovala, že byl zpracován projekt, požádali jsme o vyjádření dotčené orgány, podáme
žádost o územní souhlas.
-

Fitpark

Pí. starostka informovala, že se bude dokončovat ještě dráha pro člunkový běh bude instalována
cedule.

-

V Úhoru

Pí. starostka informovala, že byl od spol. Sheridan získán projekt, který jsme předali k realizaci na
OTV MHMP. Projekt bude realizován OTV až v roce 2019, protože kvůli velké rekonstrukci
Osvětové, Lipenské, Rojické a V Záhybu by to v roce 2018 nebylo z hlediska organizace dopravy
v Hrnčířích možné.
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-

Cyklostezka Vestec – Kunratice

Pí. starostka informovala, že byl projekt vč. potřebných povolení předán na TSK, která ho bude
realizovat v dubnu 2018.

-

Veřejné osvětlení ul. K Rozkoši

Pí. starostka informovala, že projekt byl předán na TCP, které ho zařadila do plánu investic na rok
2019.
-

Výstavba nové budovy ZŠ u Jordánku

Pí. starostka informovala, že ke změně územního plánu území pro výstavbu ZŠ u Jordánku již vydala
kladné stanovisko Komise pro územní plán RHMP a v březnu 2018 také Výbor pro územní plán
ZHMP. Nyní již čekáme pouze na konečné schválení v RHMP a ZHMP, kam musí změnu předložit pí.
náměstkyně Kolínská.

-

Centrum Šeberova

Místostarostka Archalousová informovala o dokončení náměstí v Šeberově a špejcharu. Ještě bude
dokončen vodní prvek, vodovodní přípojka z ulice V Ladech a některé další drobnosti. Kolaudace
špejcharu proběhne v dubnu a od května bude v provozu.

V bodě různé dále vystoupili: pp. Dostál a Kastner.
Pí. starostka dále informovala o připravovaných kulturních akcích a všechny na ně srdečně pozvala:
-

Setkání klubu aktivních 55+ ve špejcharu 19.4.2018 od 17:00
Pálení čarodějnic 30.4.2018 od 17:00
Vítání občánků ve špejcharu 10.5.2018 od 15:00
Jarní zájezd pro seniory 17.5.2018
Dětský den 1.6.2018

Jednání bylo ukončeno ve 20:30 hod.

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
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Pozn.: Zveřejněna bude upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném
znění.

Zápis byl pořízen dne 27.3.2018.
Zapsala: Ludmila Dvořáková
Zápis ověřili:
Digitálně podepsal
RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
Datum: 2018.03.28
Archalousová 08:36:12 +02'00'
RNDr. Michaela Archalousová

Ing. Miroslav Dostál
Digitálně podepsal

Petra
Ing. Petra Ing.
Venturová
Venturová Datum: 2018.03.28
08:39:57 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha-Šeberov

Pozn.: Zápis je vyhotoven v souladu s odst. 2, § 22 Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha –
Šeberov. Zvukový záznam je pořizován dle odst. 1, §22 a uchováván na ÚMČ Praha – Šeberov.
Videozáznam je vysílaný na Infokanálu MČ Praha – Šeberov. Ten je také umístěn na internetu na
adrese htps:www.youtube.com.user.seberovinfokanal
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