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

Zápis z 99. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 27.6.2018
Přítomni: pp. Kratochvílová, Archalousová, Brich, Venturová
Zapisuje: p. Archalousová
Omluveni: pp. Vitvarová, Šteflová – dlouhodobá pracovní neschopnost
Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka v 15:30.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna jsou již splněna nebo probíhají.
2. Pronájem plochy na oplocení minigolfu - Pivovar Spojovna
Dne 11.6.2018 byl vyvěšen na úřední desce záměr pronájmu plochy na jižní části oplocení minigolfu
ve sportovním areálu Šeberov na pozemku parc. č. 1449/26 k. ú. Šeberov o velikosti max. 200 x 100
cm pro umístění lehkého reklamního transparentu (vlajková polyesterová a další tkanina, vinylová
tkanina, plátno apod.) pro Pivovar Spojovna a.s., IČ 056 22 247, na dobu neurčitou za úhradu 5.000,Kč/plochu/rok. vč. DPH. Nikdo nevznesl námitku, proto lze uzavřít smlouvu o nájmu.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu plochy na jižní části oplocení minigolfu ve sportovním
areálu Šeberov na pozemku parc. č. 1449/26 k. ú. Šeberov o velikosti max. 200 x 100 cm pro umístění
lehkého reklamního transparentu (vlajková polyesterová a další tkanina, vinylová tkanina, plátno
apod.) pro Pivovar Spojovna a.s., IČ 056 22 247, na dobu neurčitou za úhradu 5.000,- Kč/plochu/rok.
vč. DPH.
T: 31.7.2018
Zodpovídá: Venturová

Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/99/2018/RMČ

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

3. Kamerový systém centrum Hrnčíře
Abychom chránili i budoucí nově budované centrum Hrnčíř před vandaly, chtěli bychom na
Baráčnickou rychtu pořídit kameru napojenou jako na novém šeberovském náměstí do celoměstského
kamerového systému. Proto jsme oslovili hl. m. Prahu, které nám přislíbilo, že pokud MČ zafinancuje
kameru, hl. město zafinancuje dotažení optického kabelu od hřbitova až k Baráčnické rychtě. Na tento
optický kabel by se pak dala napojit mimo kamery i „chytrá lampa“ v centru Hrnčíř. Optický kabel by
byl veden protlakem pod kruhovou křižovatkou a chodníkem podél hlavní ulice K Šeberovu. Kameru
však nemá MČ v rozpočtu, proto ZMČ schválilo dne 25.6.2018 usnesením č. 20/26/2018/ZMČ
rozpočtovou změnu, která umožní objednání kamery.
Nechali jsme zpracovat nabídku na výstavbu kamerového stanoviště do MKS HMP od spol. KH Servis
za 168 495,40 Kč vč. DPH.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním kamery napojené na celoměstský kamerový systém na Baráčnickou
rychtu v Hrnčířích od spol. KH Servis a.s., IČ 45279748 za cenu 168 495,40Kč bez DPH.
T: 31.7.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/99/2018/RMČ
4. Dopravní zrcadlo
Je třeba objednat 1 dopravní zrcadlo. Cena na www.adoz.cz:
Dopravní zrcadlo 110 x 90 cm – 7260,-Kč
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním dopravního zrcadla za cenu 7260,- Kč.
T: 31.7.2018
Zodpovídá: Kollárová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/99/2018/RMČ
5. Posouzení energetické náročnosti budovy (PENB)
Je nutné mít na všechny budovy v majetku MČ posouzení energetické náročnosti budovy (PENB). Pí.
Kollárová ho poptala a nabídka je:
1/ č.p. 160 – budova ÚMČ – 8 tis. Kč
2/ č.p. 34 – 6400 Kč
3/ č.p. 186 – MŠ Hrnčíře – 7 tis. Kč
4/ č.p. 805 – Baráčnická rychta – 6400 Kč

Zápis 99. RMČ Praha Šeberov ze dne 27.6.2018
2

Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním posouzení energetické náročnosti budov v majetku MČ (PENB) u spol.
Comfort Space, a.s., IČ 28480970, za cenu 27800 Kč.
T: 31.7.2018
Zodpovídá: Kollárová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/99/2018/RMČ

6. Závazná vyhláška o školských obvodech základních škol
Dne 1.6.2018 přišel na MČ záměr na změnu obecně závazné vyhlášky o školských obvodech
základních škol
Návrh usnesení:
RMČ přijímá následující stanovisko k záměru na změnu obecně závazné vyhlášky o školských
obvodech základních škol:
1/ Městská část Praha – Šeberov –Základní škola Praha 4, V Ladech 6, pro 1. stupeň – území městské
části. Žádáme doplnit, že v případě nedostatečné kapacity i 1.stupeně Základní školy, Praha 4,
V Ladech 6 patří tento školský obvod k Základní škole, Praha 4, Mikulova 1594. Tento požadavek
žádáme doplnit k Městské části Praha Šeberov, ale také k městské části Praha 11, kam základní škola
Mikulova spadá.
2/ pověřuje starostku odesláním tohoto stanoviska na Odbor školství a mládeže MHMP.
T: 14.9.2018
Zodpovídá: Venturová

Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/99/2018/RMČ

7. Smlouva 73/II/2018 s PVK
Akce „Rekonstrukce Osvětová, Lipenská a Rojická II. etapa“
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje uzavření smlouvy 73/II/2018 o opatřeních na ochranu vodovodu a kanalizace pro
veřejnou potřebu týkají stávajícího vodovodu a/nebo kanalizace v provozování provozovatele Pražské
vodovody a kanalizace, a.s., které se nacházejí v ulici Lipenská, Osvětová, Rojická, U Školky,
V Záhybu, k.ú. Šeberov nebo na ně bezprostředně navazují.
T: 31.7.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/99/2018/RMČ
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8. Stavební dozor Osvětová
Na stavební dozor na akci „Rekonstrukce Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa“ jsme obdrželi 2
nabídky:
1/ Ing. Vít Dobner za 162 tis. Kč bez DPH, plátce DPH
2/ ORMI Investment s.r.o. za 77 tis. Kč, neplátce DPH

Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy na stavební dozor na akci „Rekonstrukce Lipenská, Osvětová a
Rojická II. etapa“ se spol. ORMI INVESTMENT, s.r.o., IČ 283 78 164 za nabídnutou cenu 77 tis. Kč.
T: 12.7.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/99/2018/RMČ
9. Uzavřené smlouvy TCP, PVK, PRE
Byly uzavřeny smlouvy na akce:
„Rekonstrukce Osvětová, Lipenská a Rojická II. etapa“ – Smlouva č. 13/2018 o provedení přeložky
veřejného osvětlení se spol. Trade Centre Praha a.s.
„Centrum Šeberov“ – Smlouva č. 24/2018 o dodávce vody č. 34064641/1 se spol. Pražské vodovody a
kanalizace a.s.
„Centrum Šeberov“ – Smlouva č. 25/2018 o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN se
spol. PREdistribuce a.s.

Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí uzavřené smlouvy na akce:
1. „Rekonstrukce Osvětová, Lipenská a Rojická II. etapa“ – Smlouva č. 13/2018 o provedení
přeložky veřejného osvětlení se spol. Trade Centre Praha a.s.
2. „Centrum Šeberov“ – Smlouva č. 24/2018 o dodávce vody č. 34064641/1 se spol. Pražské
vodovody a kanalizace a.s.
3. „Centrum Šeberov“ – Smlouva č. 25/2018 o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině
NN se spol. PREdistribuce a.s.
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/99/2018/RMČ
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10. Nábytek MŠ Hrnčíře
Paní ředitelka Řeháková ve spolupráci s pp. učitelkami z MŠ Hrnčíře poptala nábytek do nové třídy
MŠ Hrnčíře. Podle zaslaných nabídek doporučuje objednat následující:
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí objednáním nábytku do MŠ Hrnčíře takto:
1/ z e-shopu Nábytek Bobík s.r.o. 2 botníky s 28 přihrádkami za cenu 16092 Kč, 10 židlí velikost 31 za
cenu 31122 Kč, 1 knihovnu za cenu 5238 Kč, 1 dětskou kuchyňku za cenu 5391 Kč a 1 skříň
s posuvnými dveřmi za cenu 9882 Kč
2/ z e-shopu Alex kovový a školní nábytek s.r.o. 56 šatnových skříní s výsuvnými lavičkami za cenu
60066 Kč
3/ z e-shopu Nábytek Honza s.r.o. 25 umělohmotných lehátek se síťovinou za cenu 18125 Kč, 28
matrací k lehátkům 130 cm za cenu 14420 Kč, 100 nohou k lehátkům za cenu 5250 Kč, 3 stojany na
lehátka s kolečky za cenu 2655 Kč
4/ z e-shopu PETONA CZECH s.r.o. 3 policové skřínky s barevnými plastovými boxy za cenu 13378
Kč, 2 stoly obdélníkového tvaru 80x120 cm, výška 53 cm, za cenu 4994 Kč, 3 stoly obdélníkového
tvaru 80x120 cm, výška 59 cm, za cenu 7491 Kč, 1 jednostranný stůl pro učitelky za cenu 5127 Kč
5/ z e-shopu Heuréka Piano Yamaha za cenu 16810 Kč
6/ od truhláře výroba 2 skříní na lehátka a 2 regálů na ručníky
7/ dalšího drobného nábytku a materiálu pro zařízení 2. třídy MŠ Hrnčíře dle potřeby
Dodávka 16.8.2018. Na všech fakturách musí být uvedeno registrační číslo projektu:
CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0000667.

T: 15.7.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/99/2018/RMČ
11. Termíny RMČ o prázdninách
O prázdninách v červenci a srpnu se RMČ bude scházet nepravidelně dle potřeby a termínu
dovolených.
Jednání bylo ukončeno v 16:15 hod.
Zapsala: Michaela Archalousová

RNDr.
Michaela
Archalousová

Digitálně podepsal
RNDr. Michaela
Archalousová
Datum: 2018.06.27
16:17:02 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
Zástupce starostky MČ Praha - Šeberov

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2018.06.27
Venturová Datum:
16:22:23 +02'00'

Ing. Petra Venturová
Starostka MČ Praha - Šeberov
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