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

Zápis z 95. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 25.4.2018
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 8:15.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna jsou již splněna nebo probíhají.
2. Organizační řád - aktualizace
Vzhledem k tomu, že údržba MČ je od dubna 2018 zajišťována dodavatelsky, je nutné změnit
organizační řád. Proto je předložen RMČ ke schválení upravený. Původní, schválený dne 3.5.2017
usnesením č. 11/70/2017/RMČ je současně zrušen.
Návrh usnesení:
RMČ
1. schvaluje předložený Organizační řád,
2. schvaluje předložené Schéma organizační struktury,
3. ruší Organizační řád a Schéma organizační struktury schválené dne 3.5.2017 usnesením č.
11/70/2017/RMČ.
4. Schválený Organizační řád i Schéma organizační struktury jsou přílohou tohoto usnesení a
budou zveřejněny na www.seberov.cz.

T: 30.4.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/95/2018/RMČ

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

3. Revokace usnesení č. 1/69/2017/RMČ ze dne 12.4.2017
1/69/2017/RMČ - Kontrola plnění usnesení RMČ ze dne 29.3.2017
RMČ
1. ukládá tajemnici vytvořit tabulku plnění usnesení, do které by bylo přehledně zaznamenáváno
plnění usnesení RMČ i ZMČ. Pí. tajemnice vytvoří do příštího jednání RMČ 2 tabulky – jednu
pro usnesení ZMČ a druhou pro usnesení RMČ, které budou obsahovat 4 sloupce:
Č. usnesení a název, znění usnesení, splněno/nesplněno, poznámky
Bude zde zaznamenáváno plnění všech usnesení RMČ i ZMČ od 1.1.2017.
2. ukládá tajemnici od příští RMČ (3.5.2017) i ZMČ (květen 2017) připravovat veškeré podklady
pro jednání RMČ i zasedání ZMČ. Podklad pro RMČ bude mít formu předpřipraveného zápisu
včetně návrhů usnesení, do kterého se budou v průběhu jednání RMČ doplňovat event.
připomínky vyplývající z diskuze a výsledky hlasování a přijatá usnesení. Podklad bude
rozeslán členům RMČ nejpozději 1 den před jednání RMČ: Podklad pro ZMČ bude mít formu
důvodových zpráv včetně návrhů usnesení. Podklad bude připraven nejpozději 1 den před
jednáním RMČ, která bude schvalovat program příslušeného zasedání ZMČ. Zápisy z RMČ
vyhotoví tajemnice vždy 2. den po jednání RMČ a současně z něj zpracuje přijatá usnesení.
Zápisy ze ZMČ vyhotoví tajemnice vždy 2. den po zasedání zastupitelstva a zašle je
k připomínkám ověřovatelům zápisu. Po zapracování připomínek ověřovatelů zápisu zajistí
tajemnice podpisy ověřovatelů zápisu nejpozději 5. den po zasedání zastupitelstva, aby mohl
být zveřejněn zápis v souladu se zákonem. Současně 2. den po zasedání ZMČ tajemnice
zpracuje přijatá usnesení.
T: 3.5.2017 bod 1., průběžně bod 2.
Zodpovídá: Šteflová
Vzhledem k tomu, že podle schváleného organizačního řádu připravuje materiály pro radu a
zastupitelstvo referát kanceláře starosty, je nutné usnesení č. 1/69/2017/RMČ revokovat.
Návrh usnesení:
RMČ ruší usnesení č. 1/69/2017/RMČ ze dne 12.4.2017.
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/95/2018/RMČ

4. Výměna zámků na ÚMČ
V souvislosti se zavedením GDPR je nutné vyměnit všechny zámky a klíče v budově ÚMČ, aby
všechny kanceláře byly samostatně zamykatelné a nikdo nemohl v nepřítomnosti úředníka do jeho
kanceláře. Nabídka od Zámečnictví Abraka, p. Zdeněk Vrtiška, IČ 47612126, je za 31891 Kč bez
DPH.
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním výměny všech zámků a klíčů v budově ÚMČ v souvislosti se zavedením
podmínek GDPR od Zámečnictví Abraka, p. Zdeněk Vrtiška, IČ 47612126, za 31891 Kč bez DPH.
T: 30.4.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/95/2018/RMČ
5. Ceník pronájmu v Baráčnické rychtě
Při schvalování ceníku pronájmu Baráčnické rychty usnesením č. 3/94/2018/RMČ ze dne 11.4.2018
jsme vycházeli z chybných informací, kolik platili nájemci dosud DŮM UM. Proto navrhujeme, aby se
pro pravidelné kroužky určené pro děti do 15 let sazba ve schváleném ceníku snížila o 30 %.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje upravený ceník pronájmu BR, kde se sazba pro pravidelné kroužky určené pro děti do
15 let snižuje o 30 %, a ukládá správkyni BR seznámit s tím jednotlivé lektory. Upravený ceník je
přílohou tohoto usnesení a bude zveřejněn.
T: 15.5.2018
Zodpovídá: Carrillo
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/95/2018/RMČ

6. Veřejná zakázka č. 2/2018 „Novostavba pavilonu mateřské školy Hrnčíře“
Abychom mohli v případě, že se podaří získat pravomocné stavební povolení včas, nový pavilon MŠ
Hrnčíře postavit během letošních letních prázdnin, měli bychom již nyní na základě záměru vypsání
veřejných zakázek k realizaci rozšíření kapacity Mateřské školy v Hrnčířích, který schválilo
Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov dne 26.3.2018 usnesením č. 13/25/2018/ZMČ, zveřejnit
výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku č. 2/2018
„Novostavba pavilonu mateřské školy Hrnčíře“. Kvůli finanční úspoře bude tuto veřejnou zakázku
opět administrovat MČ samostatně.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zveřejněním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na
veřejnou zakázku č. 2/2018 „Novostavba pavilonu mateřské školy Hrnčíře“.
T: 26.4.2018
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/95/2018/RMČ
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7. Veřejná zakázka č. 3/2018 „Mateřská škola Hrnčíře – odstranění budovy“
Dále je třeba na základě záměru vypsání veřejných zakázek k realizaci rozšíření kapacity Mateřské
školy v Hrnčířích, který schválilo Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov dne 26.3.2018
usnesením č. 13/25/2018/ZMČ, zveřejnit výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním
řízení na veřejnou zakázku č. 3/2018 „Mateřská škola Hrnčíře – odstranění budovy“. Kvůli finanční
úspoře bude tuto veřejnou zakázku opět administrovat MČ samostatně.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zveřejněním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na
veřejnou zakázku č. 3/2018 „Mateřská škola Hrnčíře – odstranění budovy“.
T: 26.4.2018
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/95/2018/RMČ
8. Veřejná zakázka č. 4/2018 „Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a
Rojická - II. etapa“
Již 15.9.2016 schválilo zastupitelstvo HMP převod finančních prostředků na rekonstrukci komunikací
Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa ve výši 10,3 mil. Kč z Odboru technické vybavenosti MHMP
do rozpočtu naší městské části.
V loňském roce jsme proto provedli se souhlasem správce Hrnčířských luk Odborem ochrany prostředí
Magistrátu HMP údržbové práce na dešťové kanalizaci v ulici U Školky, na které by měla v letošním
roce navazovat kompletní výstavba dešťové kanalizace v ulicích Lipenská, Osvětová, Rojická a V
Záhybu a poté rekonstrukce povrchů komunikací v zámkové dlažbě.
Proto, abychom to mohli provést, jsme již vloni objednali u spol. D-PLUS projektová a inženýrská,
a.s. aktualizaci projektové dokumentace, na které pracovalo vedení MČ před volbami v roce 2014.
Protože odhad ceny po aktualizaci byl okolo 23 mil. Kč, požádali jsme hl. m. Prahu o další dotaci na
tento účel. Dne 30.11.2017 rozhodlo Zastupitelstvo HMP o poskytnutí další investiční dotace naší
městské části na tento účel tentokrát ve výši 12,7 mil. Kč.
Dne 2.3.2018 bylo vydáno územní rozhodnutí a 23.4.2018 bylo zahájeno stavební řízení. Předpoklad
termínu vydání stavebního povolení je červen 2018. Předpokládaná doba realizace je cca 6 měsíců a
bude probíhat po etapách. Ukončení rekonstrukce předpokládáme do konce kalendářního roku 2018.
Abychom mohli začít s rekonstrukcí co nejdříve, tedy okamžitě po nabytí právní moci stavebního
povolení, je nutné již nyní vypsat veřejnou zakázku na zhotovitele stavby.
ZMČ schválilo dne 25.9.2017 usnesení č. 14/23/2017/ZMČ, že souhlasí se záměrem vypsání veřejných
zakázek v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na jednotlivé práce.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zveřejněním výzvy k podání nabídky v režimu zjednodušeného podlimitního řízení
na veřejnou zakázku č. 4/2018 „Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa“.
T: 15.5.2018
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/95/2018/RMČ
Zápis 95. RMČ Praha Šeberov ze dne 25.4.2018
4

9. Dotace neziskovým organizacím na sportovní činnost mládeže
Vzhledem k tomu, že máme v rozpočtu pro rok 2018 z odvodů z výherních hracích přístrojů nyní
částku 177200,-, která je určena na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na
území MČ, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v
jednotlivých nestátních neziskových organizacích, je nutné zveřejnit výzvu pro podání žádostí a
podmínky udělení dotace. Z této částky jsme požádali HMP o převod 100 tis. Kč na školství, i tak
budeme mít k rozdělení 77,2 tis. Kč. Přidělení dotací bude schvalovat ZMČ v červnu 2018.
Návrh usnesení:
RMČ
1. schvaluje Podmínky pro udělení dotací nestátním neziskovým organizacím působícím na území
MČ, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v
jednotlivých nestátních neziskových organizacích, v roce 2018
2. schvaluje zveřejnění výzvy pro podání žádostí za účelem poskytnutí dotace nestátním
neziskovým organizacím působícím na území MČ, které zajišťují dlouhodobě organizovanou
sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích,
v souladu s Podmínkami pro udělení dotací
3. Podmínky pro udělení dotací i výzva pro podání žádostí budou zveřejněny na 15 dní na
webových stránkách www.seberov.cz.
4. Přidělení dotací bude zařazeno na program příštího zasedání ZMČ.
T: 25.6.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/95/2018/RMČ

10. Ozvučení dětského dne
Poptali jsme ozvučení dětského dne 1.6.2018 ve sportovně oddychovém areálu v Šeberově. Nabídka
od p. Petra Rolla, IČ 42569168, je za 8 tis. Kč.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním ozvučení dětského dne 1.6.2018 ve sportovně oddychovém areálu
v Šeberově od p. Petra Rolla, IČ 42569168, za 8 tis. Kč.
T: 1.6.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/95/2018/RMČ

11. Vyřezání písmen do vstupních stříšek špejcharu
Nabídka spol. SToKRa s.r.o., IČ 24843466, na vyřezání písmen do vstupních stříšek špejcharu do
plechu 10 mm je za 15420,-Kč bez DPH.
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Návrh usnesení:
RMČ schvaluje objednání vyřezání písmen do vstupních stříšek špejcharu do plechu 10 mm od spol.
SToKRa s.r.o., IČ 24843466, za cenu 15420,-Kč bez DPH.
T: 15.5.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/95/2018/RMČ
12. Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2017
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zařazením zprávy o činnosti finančního výboru na příští jednání ZMČ.
T: 25.6.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 11/95/2018/RMČ
13. Kontejner na použitý textil
Před stavbou nového náměstí v Šeberově byl kontejner na textil od spol. POTEX umístěn na parkovišti
v zatáčce ul. K Hrnčířům. V rámci stavby byl přesunut na parkoviště ke sportovně oddychovému
areálu. Nyní budeme mít vlastní kontejner pořízený z dotace OPŽP, který musí někdo provozovat.
Spol. POTEX nám navrhla, že by si od nás nový kontejner vypůjčila a provozovala ho v rámci
programu „Ekologicko-charitativní projekt POTEX“.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce 1 ks sběrného kontejneru na textil se spol. POTEX
s.r.o., IČ: 251 90 342, v rámci programu „Ekologicko-charitativní projekt POTEX“ na dobu neurčitou
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
T: 31.7.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 12/95/2018/RMČ
14. Oprava cyklostezky u Jordánku
Na setkání Klubu aktivních 55+ na otázku, co seniory trápí v naší MČ, byl vznesen požadavek na
opravu cyklostezky okolo Jordánku. Nabídka od spol. INPROS PRAHA a.s., IČ 47114444, na její
opravu, vyrovnání terénu, položení asfaltové vrstvy, je za cenu 198 286,50 Kč bez DPH. Telefonicky
jsme to konzultovali s Odborem ochrany prostředí MHMP, p. Rómem, který nemá námitek.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním opravy cyklostezky okolo rybníku Jordánek od spol. INPROS PRAHA
a.s., IČ 47114444, za cenu 198 286,50 Kč bez DPH.
T: 15.5.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 13/95/2018/RMČ
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15. Směrnice
Soubor platných směrnic neobsahuje Směrnici na evidenci docházky a směrnici na užívání výpočetní
techniky a mobilních telefonů. Proto jsou RMČ předloženy ke schválení uvedené směrnice.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje předloženou
1. směrnici evidence docházky,
2. směrnici na užívání výpočetní techniky a mobilních telefonů.

Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 14/95/2018/RMČ
16. Zařízení kuchyňky v 1. patře ÚMČ
Aby mohly být plnohodnotně používány kanceláře v 1. patře ÚMČ, je třeba dozařídit kuchyňku –
koupit malou lednici, rychlovarnou konvici a mikrovlnnou troubu.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním malé lednice, rychlovarné konvice a mikrovlnné trouby pro kuchyňku v 1.
patře ÚMČ v celkové ceně 6306,-Kč od spol. Alza.
T: 30.4.2018
Zodpovídá: Fialová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 15/95/2018/RMČ

Jednání bylo ukončeno v 9:00 hod.
Zapsala: Michaela Archalousová

Digitálně podepsal
RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
Datum: 2018.04.26
Archalousová 11:27:38 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
Zástupce starostky MČ Praha - Šeberov

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal
Ing. Petra
Venturová
Datum: 2018.04.26
09:40:04 +02'00'

Ing. Petra Venturová
Starostka MČ Praha - Šeberov
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