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

Zápis z 96. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 9.5.2018

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 17:00.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna jsou již splněna nebo probíhají.
2. Karty na Dětský den a minigolf
Na základě potřeby kartiček na dětský den a minigolf jsme poptali pana Rittera, který nám tyto služby
zajišťuje. Nabídka je 6,-/ks karty na den dětí a 2,-/ks na minigolf, včetně grafického zpracování.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním karet na den dětí a minigolf u p. Tomáše Rittera, IČ: 713 82 968 za cenu
6 Kč/ks., tedy celkem 1800 Kč za kartičky na Dětský den a 2 Kč/ks., tedy celkem 3000 Kč za kartičky
na minigolf. Pan Ritter není plátcem DPH, cena je tedy konečná.
T: 30.5.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/96/2018/RMČ
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 01/2017 – webhosting
Po spuštění služby u spol. Dexus se ukázalo, že nastavení některých mailových schránek není
dostatečné z hlediska velikosti. Proto je zde navržen dodatek k původní smlouvě. Předmětem dodatku
je změna v odst. 3.1. Smlouvy, část „Rozsah služeb je definován následovně“, která nově zní:
Rozsah služeb je definován následovně:

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

• max. celkový počet fyzických schránek v doméně Zákazníka: 30
• max. celková kapacita všech fyzických schránek v doméně Zákazníka: 50 GB
• celkový počet aliasů/přesměrování bez existence fyzické schránky v doméně Zákazníka: neomezeno
a dále změna v odst. 3.3. Smlouvy, který nově zní:
Úhrada za poskytování služeb je stanovena dohodou. Celkový měsíční poplatek činí 595 Kč.
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě č. 01/2017, v evidenci MČ Praha - Šeberov č.
96/2017 se společností Dexus Internet s.r.o., IČ: 26770610. Předmětem dodatku je úprava max.
počtu emailových schránek, jejich celková kapacita a cena. Cena je stanovena na 595/měsíc
plus platná sazba DPH.
2. pověřuje starostku podepsáním Dodatku č.1.
T: 30.5.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/96/2018/RMČ

4. Úprava rozpočtu č. 11/2018 z důvodu investičního transferu zřízené příspěvkové
organizaci – mateřské škole na pořízení herních prvků
V rozpočtu MČ na rok 2018 je vyčleněna částka 200 tis. Kč na nové herní prvky na zahradu MŠ
v Šeberově. Paní ředitelka prvky poptala a sama zajistí objednávku. Celou částku proto převedeme
jako účelově vázanou investiční dotaci přímo do rozpočtu MŠ.
Návrh usnesení:
Rada Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č.
11/2018 z důvodu investičního transferu zřízené příspěvkové organizaci – mateřské škole na pořízení
herních prvků:
Položka

SU

Kapitola

231

3111 – Mateřské školy 6121 – Budovy, haly,
stavby
3111 – Mateřské školy 6351- Investiční
transfery zřízeným
příspěvkovým
organizacím

231

ORG

částka

400

117

Výdaj -200 tis. Kč

400

117

Výdaj +200 tis. Kč

ORJ

UZ

T: 31.5.2018
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/96/2018/RMČ
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5. Úprava rozpočtu č. 12/2018 v souvislosti s nákupem konzultačních, poradenských
a právních služeb
Vzhledem k velkému počtu akcí, na které jsou potřeba právní služby, je částka v rozpočtu MČ pro
letošní rok téměř vyčerpána. Proto je třeba v této položce rozpočet posílit.
Návrh usnesení:
Rada Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č.
12/2018 v souvislosti s nákupem konzultačních, poradenských a právních služeb:
SU

Kapitola

Položka

ORJ

231

6171 – Činnost místní
správy
6171 – Činnost místní
správy

5169 – Nákup ostatních
služeb
5166- Konzultační,
poradenské a právní
služby

900

Výdaj -100 tis. Kč

900

Výdaj +100 tis. Kč

231

UZ

ORG

částka

T: 31.5.2018
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/96/2018/RMČ
6. Návrh nového Metropolitního plánu
Od 16.4.2018 je zveřejněna oficiální verze návrhu Metropolitního plánu, nového územního plánu pro
Prahu. Připomínky k návrhu bude možné zasílat po dobu 30 dnů od 27. června.
Stavební komise RMČ se poprvé zabývala zveřejněným Metropolitním plánem v pátek 4.5. a bude
pokračovat i na dalším jednání.
Jako podklad pro jednání jsme zveřejnili na http://www.seberov.cz/dulezite-informace/novymetropolitni-plan-prahy-811331.htm mimo vystřižených částí MP týkajících se naší MČ dále
připomínky a náměty, které v roce 2008 a 2009 naše MČ poslala tehdy k návrhu konceptu územního
plánu, a změny a úpravy územního plánu, které jsou nyní v různých fázích projednávání a tzv. běží.
Zastupitelstvo MČ se bude zabývat připomínkami k Metropolitnímu plánu na červnovém zasedání
pravděpodobně v pondělí 25. června od 18:00 ve špejcharu.
Členové RMČ by se měli do příští rady s podklady seznámit a poslat svoje připomínky do návrhu
usnesení.
7. Knihovní řád
Kvůli nařízení GDPR je třeba novelizovat řád Místní veřejné knihovny v Praze – Šeberově.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje novelizovaný řád Místní veřejné knihovny v Praze – Šeberově.
T: 31.5.2018
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/96/2018/RMČ
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8. Termíny jednání RMČ
Kvůli nutnosti schválit program červnového ZMČ, budou upraveny termíny jednání RMČ takto:
28.5.
13.6.
27.6. a dále po 14 dnech.

Jednání bylo ukončeno v 18:15 hod.
Zapsala: Michaela Archalousová

Digitálně podepsal

RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
2018.05.10
Archalousová Datum:
14:07:52 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
Zástupce starostky MČ Praha - Šeberov

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2018.05.10
Venturová Datum:
14:10:36 +02'00'

Ing. Petra Venturová
Starostka MČ Praha - Šeberov
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