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

Zápis z 100. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 11.7.2018
Přítomni: pp. Archalousová, Venturová, Vitvarová
Zapisuje: p. Archalousová
Omluveni: pp. Kratochvílová, Brich, Šteflová – dlouhodobá pracovní neschopnost
Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka v 16:00.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna jsou již splněna nebo probíhají.
2. Pronájem plochy na oplocení minigolfu – VISTORIA CZ
Dne 27.6.2018 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 VISTORIA CZ, a.s., IČ 25110977, na dobu neurčitou za úhradu 5.000,Kč/plochu/rok. vč. DPH. Pokud nikdo do 13.7.2018 nevznese námitku, bude možné 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 VISTORIA CZ, a.s., IČ 25110977, na dobu neurčitou za úhradu 5.000,- Kč/plochu/rok. vč.
DPH po uplynutí lhůty na podání námitek.
T: 31.7.2018
Zodpovídá: Venturová

Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/100/2018/RMČ

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

3. Veřejná zakázka č. 6/2018 „Výměna kotlů v ZŠ V Ladech“
RMČ dne 28.5.2018 usnesením č. 14/97/2018/RMČ souhlasila se zveřejněním výzvy k podání nabídky
v režimu zakázky malého rozsahu na stavební práce č. 6/2018 „Výměna kotlů v ZŠ V Ladech“. Dne
9.7.2018 byly otevřeny obálky s nabídkami s následujícím výsledkem:
ČÍSLO
NÁZEV PRÁVNICKÉ NEBO
NABÍDKY FYZICKÉ OSOBY

NABÍDKOVÁ CENA

POŘADÍ

1

INSTAMA, s.r.o.

568 427,50 Kč

2

2

PORUCHY.CZ - Česká republika,
spol. s r.o.

487 306,80 Kč

1

Vyhodnocení nabídek probíhalo v souladu s článkem 9 Hodnotící kritéria a váhy Výzvy k podání
nabídek Výměna kotlů v ZŠ V Ladech. Při hodnocení představovala nabídková cena 100% váhy.
Na základě hodnotících kritérií zvítězila firma PORUCHY.CZ – Česká republika, spol. s r. o..
Hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu o dílo s PORUCHY.CZ – Česká republika, spol. s r. o..
Návrh usnesení:
RMČ
1/ schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky č. 6/2018 „Výměna kotlů v ZŠ V Ladech“ na základě
doporučení hodnotící komise spol. PORUCHY.CZ – Česká republika, spol. s r. o., IČ 26433087,
2/ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku „Výměna kotlů v ZŠ V Ladech“ s dodavatelem
spol. PORUCHY.CZ – Česká republika, spol. s r. o., IČ 26433087 za cenu 487 306,80 Kč bez DPH.
T: 31.7.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/100/2018/RMČ
4. Veřejná zakázka č. 7/2018 „Instalace nabíjecí stanice Hrnčíře“
V prosinci 2017 nám byla na základě zpracované žádosti přidělena dotace od HMP na instalaci tzv.
chytrých prvků na území naší MČ z projektu Smart Cities. Do centra Hrnčíř do zeleného pásu mezi
parkovištěm u Baráčnické rychty a ulicí K Šeberovu nabíjecí stanice pro elektromobily.
Pro instalaci chytrých prvků je nutné získat územní souhlas. Proto jsme objednali zpracování
projektové dokumentace. Na základě zpracované projektové dokumentace jsme požádali na konci
března o vyjádření dotčené orgány a po jejich získání o územní souhlas. Územní souhlas byl vydán
dne 28.6.2018.
Nyní je tedy vhodné zveřejnit výzvu k podání nabídky v režimu zakázky malého rozsahu na stavební
práce č. 7/2018 „Instalace nabíjecí stanice Hrnčíře“.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zveřejněním výzvy k podání nabídky v režimu zakázky malého rozsahu na stavební
práce č. 7/2018 „Instalace nabíjecí stanice Hrnčíře“.
T: 31.7.2018
Zodpovídá: Archalousová
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Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/100/2018/RMČ
5. Veřejná zakázka č. 8/2018 „Instalace nabíjecí stanice Šeberov“
V prosinci 2017 nám byla na základě zpracované žádosti přidělena dotace od HMP na instalaci tzv.
chytrých prvků na území naší MČ z projektu Smart Cities. Na nové náměstí v Šeberově do pásu zeleně
mezi parkovacím zálivem a komunikací K Hrnčířům bude instalována multifunkční nabíjecí stanice na
dobíjení 2 elektromobilů.
Pro instalaci chytrých prvků je nutné získat územní souhlas. Proto jsme objednali zpracování
projektové dokumentace. Na základě zpracované projektové dokumentace jsme požádali na konci
března o vyjádření dotčené orgány a po jejich získání o územní souhlas. Územní souhlas byl vydán
dne 28.6.2018.
Nyní je tedy vhodné zveřejnit výzvu k podání nabídky v režimu zakázky malého rozsahu na stavební
práce č. 8/2018 „Instalace nabíjecí stanice Šeberov“.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zveřejněním výzvy k podání nabídky v režimu zakázky malého rozsahu na stavební
práce č. 8/2018 „Instalace nabíjecí stanice Šeberov“.
T: 31.7.2018
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni pro
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/100/2018/RMČ

6. Inspekční činnost v MŠ Na Příčné mezi
Dne 30.5.2018 došlo na ÚMČ oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené ČŠI
v MŠ Na Příčné mezi, jejímž je MČ zřizovatelem.
Závěry ze zprávy:
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Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené ČŠI v MŠ Na
Příčné mezi, jejímž je MČ zřizovatelem.
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/100/2018/RMČ

7. Předvolební kampaň
Možnost podání kandidátek jak do senátních tak do komunálních voleb je do 31.7. a až cca v polovině
srpna bude registrační úřad zveřejňovat zaregistrované kandidáty. Uzávěrka Zpravodaje je 1.8.2018.
Nebudou tedy v době uzávěrky všichni kandidáti známi, proto bychom nebyli schopni zaručit rovnost
všem kandidujícím. Vývěsky jsou plné informací pro občany, na předvolební kampaň v nich není
místo. Proto nebudeme žádnou předvolební, ani placenou, kampaň povolovat.
Návrh usnesení:
RMČ nesouhlasí se zveřejněním žádné předvolební kampaně pro senátní i komunální volby ve
Zpravodaji a ve vývěskách MČ.
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/100/2018/RMČ
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8. Úprava rozpočtu č. 29/2018 – přesun mezi položkami v rámci kapitoly Sportovní
zařízení v majetku obce
Návrh usnesení:
Rada Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č.
29/2018 – přesun mezi položkami v rámci kapitoly Sportovní zařízení v majetku obce:
SU

Kapitola

Položka

ORJ

231

3412 – Sportovní
zařízení v majetku
obce
3412 – Sportovní
zařízení v majetku
obce

5169 – Nákup
ostatních služeb

400

Výdaj – 20 tis. Kč

5139 – Nákup
materiálu

400

Výdaj + 20 tis. Kč

231

UZ

ORG

částka

T: 31.7.2018
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/100/2018/RMČ

9. Výroba nábytku do MŠ Hrnčíře
Oslovili jsme několik truhlářů, ale pouze 1 je schopen v uvedeném termínu nábytek vyrobit.
Nabídka na výrobu 2 skříní na lehátka a 2 regálů na ručníky od spol. PRAGOTRADE spol. s r. o.:
2 skříňky ručníky
Dřevěné desky – 7880,ABS – 1340,Spoj. Materiál – 880,Věšáky – 2750,Výroba + Montáž – 6600,Celkem 19 450,-Kč bez DPH
2 skříňky na lehátka
Dřevěné desky – 36775,ABS – 13490,Spoj materiál – 1375,Výroba + montáž – 20900,Celkem 72 540,- Kč bez DPH
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním výroby nábytku do MŠ Hrnčíře takto:
2 skříně na lehátka za cenu 19450,-Kč
2 regály na ručníky za cenu 72540,-Kč
u spol. PRAGOTRADE spol. s r. o., IČ16189612, za celkovou cenu 91990,-Kč bez DPH.
Dodávka do 31.8.2018. Na faktuře musí být uvedeno registrační číslo
CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0000667.

projektu:
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T: 31.7.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/100/2018/RMČ
10. Projekt rekonstrukce komunikace V Úhoru
16.5.2018 schválila RMČ usnesením č. 3/3MIM/2018/RMČ podání žádosti na HMP o převod
finančních prostředků z rozpočtu OTV do rozpočtu MČ Praha - Šeberov na rekonstrukci komunikace
V Úhoru. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/176 ze dne 14. 6. 2018 poskytnutí
účelové investiční dotace naší městské části ve výši 7 500,0 tis. Kč na akci č. 80830 – Rekonstrukce
komunikace V Úhoru. Nyní je tedy třeba uzavřít smlouvu o dílo s projektantem rekonstrukce
komunikace V Úhoru spol. HW PROJEKT, s.r.o., IČ 27230601, na aktualizaci projektové
dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení. Cenová nabídka projektanta:
a)
geodetické zaměření 20.000,-Kč
b) projektová dokumentace pro územní a stavební řízení /DUR+DSP/
90.000,-Kč
c) projektová dokumentace pro provedení stavby /DPS/ 135.000,-Kč
d) soupis prací a rozpočet 25.000,-Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se spol. HW PROJEKT, s.r.o., IČ 27230601, na geodetické
zaměření, zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení /DUR+DSP/ , projektové
dokumentace pro provedení stavby /DPS/ a soupisu prací a rozpočtu rekonstrukce komunikace V
Úhoru za celkovou cenu 270 tis. Kč bez DPH.
T: 31.7.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/100/2018/RMČ
11. Smlouva č. 81/II/2018 o opatřeních na ochranu vodovodu a kanalizace pro veřejnou
potřebu se spol. PVK
Akce „Centrum Hrnčíře“
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje uzavření smlouvy 81/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 Praze 4 v ulici Osvětová, parc.č. 981/2, 979/2, 979/1,
k.ú. Šeberov nebo na ně bezprostředně navazují.
T: 31.7.2018
Zodpovídá: Venturová
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Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/100/2018/RMČ
12. Termíny RMČ
Čtvrtek 2.8.
Středa 15.8.
Středa 29.8.
Úterý 11.9.
Středa 26.9.
Jednání bylo ukončeno v 16:30 hod.
Zapsala: Michaela Archalousová

Digitálně podepsal
RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
Datum: 2018.07.12
Archalousová 14:31:27 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
Zástupce starostky MČ Praha - Šeberov

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal
Ing. Petra
Venturová
Datum: 2018.07.12
14:32:09 +02'00'

Ing. Petra Venturová
Starostka MČ Praha - Šeberov

Zápis 100. RMČ Praha Šeberov ze dne 11.7.2018
7

