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

Zápis z 2. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 28.11.2018
Přítomni: pp. Archalousová, Venturová, Vitvarová
Zapisuje: pí. Dvořáková
Omluveni: pp. Pařík, Brichová Kratochvílová
Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka, zahájení v 16:00.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna jsou již splněna nebo probíhají.
2. Program 1. zasedání zastupitelstva dne 10. 12. 2018
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje program 1. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov, konaného dne 10. 12. 2018 od
18:00 hodin ve špejcharu, ul. V Ladech č. p. 1020, Praha 4:
Zahájení
Složení slibu
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola zápisu předchozího zasedání
Kontrola plnění předchozích usnesení
Schválení rozpočtového provizoria
Revokace usnesení č. V. z 16. zasedání ZMČ konaného dne 21.5.2012
Revokace usnesení č. 29/26/2018/ZMČ a úprava rozpočtu č. 43/2018 v souvislosti s
vrácením části finanční výpomoci ve výši poskytnuté zálohy dotace – MŠ Hrnčíře
10. Úprava rozpočtu č. 44/2018 v souvislosti s poskytnutí dotace OPŽP na zakoupení
kompostérů
11. Úprava rozpočtu č. 45/2018 v souvislosti s dokončením rekonstrukce komunikací
Lipenská, Osvětová, Rojická
12. Žádost o svěření a odsvěření pozemků pod komunikacemi
13. Různé, informace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

T: 30.11.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/2/2018/RMČ

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

3. Obecně závazná vyhláška o obvodech mateřských a základních škol
Dne 14.11.2018 přišel na ÚMČ návrh obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních a
mateřských škol, která by měla platit od 1.4.2019. Lhůta pro vyjádření je 30 dní.
Návrh usnesení:
RMČ přijímá následující stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky o školských obvodech
základních a mateřských 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. stupně 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: 12.12.2018
Zodpovídá: Dvořáková, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/2/2018/RMČ
4. Projektová dokumentace - část ulice Za Šmatlíkem navazující na ulici V Úhoru
Při projektování rekonstrukce ulice V Úhoru se zjistilo, že ještě není zrekonstruována navazující část
ulice Za Šmatlíkem v délce cca 55m, proto jsme požádali HW PROJEKT, s.r.o. o rozšíření nabídky
projektu o tuto navazující část.
Nabízená cena: (bez DPH)
a. geodetické zaměření
b. projektová dokumentace pro územní a stavební řízení /DUR+DSP/
c. projektová dokumentace pro provedení stavby /DPS/

10.000,-Kč
15.000,-Kč
25.000,-Kč

Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo o projekční činnosti č. 65/2018 ze dne
15.8.2018 se spol. HW PROJEKT, s.r.o., IČ 27230601, kterým se rozšiřuje dílo o projekt navazující
části ulice Za Šmatlíkem v délce cca 55m. Cena díla se zvyšuje o 50 tis. Kč bez DPH.
T: 15.12.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/2/2018/RMČ
5. Smlouva o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické
podobě
Z důvodu nového nařízení GDPR je nutné uzavřít se spol. GEPRO spol. s r.o. smlouvu o dodávce a
ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě, která se týká programu MISYS.
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v
elektronické podobě se spol. GEPRO spol. s r.o..
T: 31.12.2018
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/2/2018/RMČ
6. Hrací prvky na zahradu MŠ Hrnčíře
Pí. ředitelka poptala veřejnou zakázku malého rozsahu na zahradní prvky na zahradu MŠ Hrnčíře u:
1/ LUNA PROGRESS s.r.o., IČ 28080602, 179132,-Kč bez DPH, nabídka je dle názoru pí. ředitelky i
pí. učitelek tou nejlepší. Navíc, Luna Progress dělala na zahradě v Šeberově prvky v tomto školním
roce a jsou s nimi nejlepší zkušenosti.
2/ TR ANTOŠ s.r.o., IČ 48152587, var. 1 – 134813,-Kč, var. 2 – 116666,-Kč bez DPH, dle názoru pí.
ředitelky a pí. učitelek se nelíbí provedení ve srovnání s nabídkami č. 1 a 3, zejména vláček nemá
skluzavku ani horolezeckou stěnu, které byly součástí poptávky
3/ Iggdrasilmont s.r.o., IČ 03593819, 188000,--Kč bez DPH, nabídka obsahuje pouze vláček,
neobsahuje domeček a ani tabuli.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou hracích prvků na zahradu MŠ Hrnčíře podle nabídky spol. LUNA
PROGRESS s.r.o., IČ 28080602, za cenu 179132,-Kč bez DPH.
T: 15.12.2018
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/2/2018/RMČ
7. Pronájem plochy na oplocení minigolfu – Planet A
Dne 1.11.2018 přišla na ÚMČ žádost o umístění reklamního banneru spol. Planet A na oplocení
minigolfu ve sportovně oddychovém areálu v Šeberově. Dne 7.11.2018 byl vyvěšen na úřední desce
záměr pronájmu plochy na 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 Planet A, a.s., IČ 00537012,
na dobu neurčitou za úhradu 5.000,- Kč/plochu/rok bez DPH. Záměr byl vyvěšen do 23.11.2018 a
nikdo nevznesl námitky, proto je možné uzavřít smlouvu o nájmu.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu plochy na 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 Planet A, a.s., IČ 00537012, na dobu neurčitou za úhradu 5.000,- Kč/plochu/rok bez DPH.
T: 30.11.2018
Zodpovídá: Dvořáková, Venturová
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Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/2/2018/RMČ
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 48/2018 na akci „Rekonstrukce komunikací
Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa“
V rozpočtu veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická II.
etapa“ chyběla některá parkovací místa a další zpevněné plochy, které byly přidány během stavby nad
rámec projektu tam, kde to bylo možné, na základě individuálních požadavků obyvatel dotčených ulic,
odvoz výkopku a navážka zeminy pro osetí trávníkem a výšková úprava poklopů splaškové podtlakové
kanalizace na základě požadavku PVK. Vícenáklady jsou ve výši 835105,21 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 48/2018 na akci „Rekonstrukce
komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa“ s dodavatelem spol. INPROS PRAHA a.s., IČO:
47114444, kterým se zvyšuje cena za dílo o částku 835105,21 Kč bez DPH.
T: 15.12.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/2/2018/RMČ
9. Cvičení v Baráčnické rychtě s Organizací Seniorem s radostí z.s.
Petra Brejchová, která cvičí v Baráčnické rychtě jógu, přišla s nápadem jógy pro seniory zdarma s
organizací Seniorem s radostí z.s. (více informací na www.senioremsradosti.cz). Lektora platí
organizace a MČ by poskytla zdarma prostory.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s poskytnutím prostor v Baráčnické rychtě v Hrnčířích pro cvičení jógy pro seniory pod
vedením pí. Petry Brejchové s organizací Seniorem s radostí z.s. od ledna 2019 na dobu neurčitou
zdarma.
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/2/2018/RMČ
10. Jmenování likvidační komise
Návrh usnesení:
RMČ jmenuje členy likvidační komise paní Ludmilu Dvořákovou, Zuzanu Jarošovou a Lucii Fialovou.
T: 15.12.2018
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/2/2018/RMČ
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11. Ozvučení slavnostního rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Šeberově
From: Slavek Samal - 4rockers <info@4rockers.com>
Sent: Tuesday, November 27, 2018 9:33 AM
To: venturova@seberov.cz
Subject: nabídka ozvučení
Dobrý den,
v návaznosti na náš telefonický rozhovor si dovoluji nabídnout ozvučení akce v neděli 2.12. v
Šeberově.
Pro danou akci bychom nasadili vysoce kvalitní reprodukční systém Bose F1 + menší odposlechy pro
halfplayback (jsou-li potřeba) + mikrofony pro mluvené slovo a pro přizvučení sboru. Počítáme se
vzdáleností od zásuvky 230V do 40m.
Vzhledem k nutným přejezdům a času na přípravu, čas práce technika a amortizaci techniky mi
vychází nabídková cena 3.850,- (neplátce DPH).
-S pozdravem
Slávek Šámal
the brain of 4rockers
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou ozvučení slavnostního rozsvícení vánočního stromu na náměstí v
Šeberově od p. Slávka Šámala, the brain of 4rockers, za cenu 3850,-Kč, dodavatel není plátcem DPH,
cena je konečná.
T: 30.11.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/2/2018/RMČ

12. Zapůjčení Baráčnické rychty v Hrnčířích Obci baráčníků Hrnčíře
Obec baráčníků Hrnčíře požádala MČ o bezplatné zapůjčení Baráčnické rychty pro konání výročního
sedění 25.-27.1.2019.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s poskytnutím prostor v Baráčnické rychtě v Hrnčířích pro konání výročního sedění
Obce baráčníků Hrnčíře ve dnech 25.-27.1.2019.
T: 15.1.2019
Zodpovídá: Jarošová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 11/2/2018/RMČ
13. Úprava rozpočtu č. 42/2018 - přesuny mezi položkami v rámci ORJ
Návrh usnesení:
Rada Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č.
42/2018 - přesuny mezi položkami v rámci ORJ:
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SU

Kapitola

Položka

ORJ

231

3399-Ostatní
záležitosti kultury,
církví a sděl.
prostředků
3399-Ostatní
záležitosti kultury,
církví a sděl.
prostředků
6171 - Činnost místní
správy
6171 - Činnost místní
správy
6112 – Činnost
zastupitelstva obcí

5164Nájemné

600

Výdaj – 5 tis. Kč

5175Pohoštění

600

Výdaj + 5 tis. Kč

5137 – Drobný hmotný
dlouhodobý majetek
5171– Opravy a
udržování
5023 – Odměny členů
zastupitelstev obcí a
krajů
5139 – Nákup
materiálu
5168- Zpracování dat a
služby související s IT
5154- Elektrická
energie
5163 – Služby
peněžních ústavů
5021 – Ostatní osobní
výdaje
5011- Platy
zaměstnanců
v pracovním poměru
5024- Odstupné

900

Výdaj – 62 tis.
Kč
Výdaj – 87 tis.
Kč
Výdaj – 25 tis.
Kč

6121 – Budovy, haly,
stavby
6122 – Stroje, přístroje
a zařízení
6121 – Budovy, haly,
stavby
6121 – Budovy, haly,
stavby

100

231

231
231
231

231
231
231
231
231
231

231
231
231
231
231

6171 - Činnost místní
správy
6171 - Činnost místní
správy
6171 - Činnost místní
správy
6171 - Činnost místní
správy
6171 - Činnost místní
správy
6171 - Činnost místní
správy
6171 - Činnost místní
správy
3636 – Územní
rozvoj
3636 – Územní
rozvoj
3636 – Územní
rozvoj
3636 – Územní
rozvoj

900
900

900
900
900
900
900
900

900

100
100
100

UZ ORG

částka

Výdaj + 30 tis.
Kč
Výdaj + 7 tis. Kč
Výdaj + 22 tis.
Kč
Výdaj + 90 tis.
Kč
Výdaj + 25 tis.
Kč
Výdaj – 277,7
tis. Kč
Výdaj + 277,7
tis. Kč
109
Výdaj – 1,7 tis.
Kč
109
Výdaj – 1,5 tis.
Kč
80419000107 Výdaj – 12,3 tis.
Kč
80730000113 Výdaj + 15,5 tis.
Kč
T: 30.11.2019
Zodpovídá: Černá

Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 12/2/2018/RMČ
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14. Prodej nákladního automobilu Fuso
Nákladní automobil Fuso byl zakoupen na základě usnesení RMČ ze dne 27.6.2016 č. 4/45/RMČ. Od
listopadu 2017 však nemá MČ cestáře, který by s ním jezdil, protože celou údržbu zajišťuje firma
Ironex. Firma Michal Bohumel IRONEX projevila dne 26.11.2018 písemně zájem o odkoupení
vozidla. Nabídla cenu 413223 Kč bez DPH s tím, že by cena vozidla byla započtena postupně proti
měsíční fakturaci za celoroční údržbu. Současně nám dodala potvrzení reálné výkupní ceny vozidla od
VANS CENTRE s.r.o. ve výši 370000 Kč bez DPH a dále ocenění od AURES Holdings a.s. na 410 –
420 tis. Kč. Na základě těchto potvrzení lze vozidlo za nabízenou cenu prodat.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s prodejem vozidla Mitsubishi FUSO CANTER 3s13, SPZ: 5AP6665 firmě Michal
Bohumel IRONEX, IČ: 10174133 za cenu 413223,-Kč bez DPH, tedy za cenu 500 tis. Kč vč. DPH.
T: 31.12.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 13/2/2018/RMČ
15. Vánoční slavnosti
Klub přátel Hrnčíř bude 1.12.2018 pořádat Vánoční hrnčířské slavnosti. Klub oslovil městskou část o
spolupořadatelství. Městská část na základě spolupořádání bude hradit náklady spojené s úhradou
hudebního doprovodu (kapela), odpuštění záboru.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí
1. se spolupořadatelstvím MČ na kulturní akci Vánoční hrnčířské slavnosti, kterou bude pořádat
spolu s Klubem přátel Hrnčíř dne 1.12.2018 na parkovišti před Baráčnickou rychtou,
2. s úhradou nákladů spojených s úhradou hudebního doprovodu (kapela) a s odpuštěním platby
za zábor.
T: 5.12.2018
Zodpovídá: Brichová Kratochvílová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 14/2/2018/RMČ
Jednání bylo ukončeno v 16:45 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

RNDr. Michaela
Archalousová

Digitálně podepsal RNDr.
Michaela Archalousová
Datum: 2018.11.30
09:50:20 +01'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha - Šeberov

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2018.11.30
Venturová Datum:
09:49:03 +01'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha - Šeberov
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