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

Zápis ze 3. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 12.12.2018
Přítomni: pp. Archalousová, Venturová, Vitvarová, Pařík
Zapisuje: pí. Dvořáková
Omluveni: p. Brichová Kratochvílová
Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka, zahájení v 16:30.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna jsou již splněna nebo probíhají.
2. Dar Římskokatolické farnosti na zabezpečení kostela sv. Prokopa v Hrnčířích
Dne 3.12.2018 došla na ÚMČ žádost o poskytnutí daru na provoz elektronického zabezpečovacího
systému kostela sv. Prokopa v Hrnčířích od Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího
Praha – Kunratice. V rozpočtu na rok 2018 je na tyto účely rozpočtováno 5 tis. Kč a dosud nebyla
žádná částka čerpána.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje poskytnutí daru ve výši 5 tis. Kč na EZS kostela sv. Prokopa v Hrnčířích
Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího Praha – Kunratice.
T: 31.12.2017
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/3/2018/RMČ
3. Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě o zajištění komplexních ekonomických služeb
Vzhledem k tomu, že se již nyní se navýšil objem zaúčtovaných dokladů MČ roku 2018 oproti roku
2017 o 20% a ještě není konec roku, požádala nás paní Duchková o navýšení smluvní odměny od
1.1.2019 o 6.000,- Kč. S přihlédnutím k tomu, že s účetnictvím při auditech MHMP nebyl nikdy žádný
problém, navrhujeme s uzavřením dodatku č. 3 k mandátní smlouvě o zajištění komplexních
ekonomických služeb.
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Návrh usnesení:
RMČ schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Mandátní smlouvě o zajištění komplexních ekonomických
služeb s Ing. Annou Duchkovou, IČ: 67791042, kterým se zvyšuje od 1.1.2019 měsíční odměna o 6
tis. Kč, a pověřuje starostku podpisem dodatku.
T: 31.12.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/3/2018/RMČ
4. Dohoda o předčasném užívání díla „Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová
a Rojická II. etapa“
Výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová, Rojická a V Záhybu je
téměř hotova a příští středu by mělo dojít k předání komunikací do předčasného užívání. Nebude
hotovo ozelenění a zaměření skutečného stavu. Odbor výstavby podmiňuje povolení předčasného
užívání uzavřením dohody o předčasném užívání díla mezi objednatelem – MČ a zhotovitelem díla –
spol. INPROS PRAHA.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením dohody o předčasném užívání díla „Rekonstrukce komunikací Lipenská,
Osvětová a Rojická II. etapa“ sjednané v návaznosti na uzavřenou smlouvu o dílo č. 48/2018 mezi
objednatelem MČ Praha – Šeberov a zhotovitelem INPROS PRAHA a.s., IČ 47114444.
T: 19.12.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/3/2018/RMČ
5. Osvětlení stánků na slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Šeberově
Bylo třeba zakoupit a instalovat světla pro osvícení stánků při slavnostním rozsvícení vánočního
stromu na náměstí v Šeberově. Osvětlení zajistil p. Kamil Kučera za cenu 4500 Kč.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s úhradou světel pro osvícení stánků při slavnostním rozsvícení vánočního stromu na
náměstí v Šeberově dne 2.12.2018 za cenu 4500 Kč panu Kamilu Kučerovi, IČ 15123529.
T: 31.12.2018
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/3/2018/RMČ
6. Úprava rozpočtu č. 46/2018 - přesuny mezi položkami v závěru roku
Návrh usnesení:
Rada Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č.
46/2018 - přesuny mezi položkami v závěru roku:
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SU

Kapitola

Položka

ORJ

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

5137- Drobný hmotný
dlouhodobý majetek
5168- Zpracování dat a
služby související s IT
5173 - Cestovné

900

Výdaj – 7 tis. Kč

900

Výdaj + 7 tis. Kč

900

5156 – Pohonné hmoty
a maziva
5154 – Elektrická
energie
5172 – Programové
vybavení
5139 - Nákup
materiálu jinde
nezařazený
5023 – Odměny členů
zastupitelstev obcí a
krajů
5011 – Platy
zaměstnanců
v pracovním poměru
5021 – Ostatní osobní
výdaje
5171 – Opravy a
udržování
5163 – Služby
peněžních ústavů
5169 – Nákup
ostatních služeb
5169 – Nákup
ostatních služeb
5164 - Nájemné

900

Výdaj - 12 tis.
Kč
Výdaj - 45 tis.
Kč
Výdaj + 57 tis.
Kč
Výdaj – 23,5 tis.
Kč
Výdaj + 23,5 tis.
Kč

6121 –
Budovy, haly a stavby

400

6121 – Budovy, haly,
stavby

100

231
231
231
231
231
231

231

6112 – Činnost
zastupitelstva obcí

231

6171 - Činnost místní
správy

231

6171 - Činnost místní
správy
6171 - Činnost místní
správy
6171 - Činnost místní
správy
3745- Péče o vzhled
obcí a veřejnou zeleň
3722 - Sběr a svoz
komunálních odpadů
3745- Péče o vzhled
obcí a veřejnou zeleň
3117 –
První stupeň
základních škol
3636 – Územní
rozvoj

231
231
231
231
231
231

231

900
900
900

UZ ORG

částka

900

Výdaj – 4 tis. Kč

900

Výdaj + 3 tis. Kč

900

Výdaj + 1 tis. Kč

900

Výdaj - 33,9 tis.
Kč
Výdaj + 33,9 tis.
Kč
Výdaj - 161 tis.
Kč
Výdaj + 1 tis. Kč

900
200
200
200

Výdaj + 160 tis.
Kč
Výdaj – 7,3 tis.
Kč
80730000113 Výdaj + 7,3 tis.
Kč
T: 31.12.2018
Zodpovídá: Černá

Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/3/2018/RMČ
7. Movitý majetek převáděný pro MŠ Hrnčíře
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Po výstavbě nového pavilonu MŠ Hrnčíře byl do MŠ zakoupen také nový movitý majetek, který je
nyní vhodné převést darovací smlouvou přímo do majetku MŠ. Movitý majetek byl spolufinancován
z dotace z OP PPR.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením darovací smlouvy, kterou MČ Praha – Šeberov daruje MŠ Na Příčné mezi
movitý majetek v celkové ceně 335806,58 Kč:
hračky MŠ Hrnčíře
lehátka MŠ Hrnčíře - Honza nábytek
nábytek MŠ Hrnčíře - Bobík s.r.o.
šatní skříně MŠ Hrnčíře
nábytek do MŠ Hrnčíře - vybavení nové třídy
koše
podnosy
kovový regál
tabulka plastová MŠ
výtlačná pistole MŠ
koncovka, spojka, kolejnice MŠ
zrcadlo MŠ
dětský nábytek MŠ
výbava do kuchyně - MŠ
digitální piano Yamaha YDP 143 Arius RW SET pro MŠ
skříňka, koše do myčky
vestavěná skříň
stojan na kola
stojan na kola
odpadkový koš
odpadkový koš
Celkem

22 110,00
40 450,00
67 725,00
67 881,00
32 855,00
345,00
398,00
8 982,00
554,00
189,00
3 374,00
1 390,00
2 762,00
13 504,00
15 933,88
18 476,70
26 100,00
3 028,00
3 028,00
3 360,50
3 360,50
335 806,58

T: 31.12.2018
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/3/2018/RMČ
8. Odpis movitého majetku MŠ a Baráčnická rychta
Paní ředitelka Řeháková požádala dne 6.12.2018 o vyřazení a odpis všech cyklopřileb a chráničů, které
se nacházejí v areálu MŠ, protože jsou poničené, zpuchřelé a nebezpečné k používání dětmi při pobytu
venku. Dále jsou zničené některé židle v Baráčnické rychtě v Hrnčířích.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s vyřazením z majetku a jeho likvidací v celkové částce 27217,40 Kč:
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T: 31.12.2018
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/3/2018/RMČ
9. Dodatek č. 2 – technický dozor MŠ Hrnčíře
Vzhledem k tomu, že i po kolaudaci technický dozor – p. Kovář dále pracuje na odstranění vad a
nedodělků, je třeba udělat dodatek č. 2 k mandátní smlouvě č. 45/2018 na technický dozor na výstavbu
nového pavilonu MŠ Hrnčíře se spol. ORMI INVESTMENT, s.r.o., IČ 283 78 164 schválené dne
28.5.2018 usnesením č. 19/97/2018/RMČ s prodloužením termínu za cenu 13 tis. Kč za každý další
započatý měsíc do odstranění všech vad a nedodělků.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k mandátní smlouvě č. 45/2018 na technický dozor na
výstavbu nového pavilonu MŠ Hrnčíře se spol. ORMI INVESTMENT, s.r.o., IČ 283 78 164 schválené
dne 28.5.2018 usnesením č. 19/97/2018/RMČ s prodloužením termínu za cenu 13 tis. Kč za každý
další započatý měsíc do odstranění všech vad a nedodělků.
T: 31.12.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/3/2018/RMČ
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10. Dohoda o ustanovení znalce a dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se spol.
PRAGOTRADE – revokace usnesení
Spol. PRAGOTRADE a MČ uzavřely dne 1.6.2018 smlouvo o dílo č. 44/2018, jejímž předmětem je
novostavba objektu mateřské školy v Šeberově v ulici U školky. Termín dokončení dle smlouvy o dílo
ve znění dodatku č. 1 měl být 31.8.2018, k předání a převzetí díla došlo dne 24.10.2018. Nyní je
sporné, zda za prodlení s provedením díla za období od 1.9.2018 do 24.10.2018 je odpovědný
objednatel nebo zhotovitel. Proto se smluvní strany na schůzce za přítomnosti právních zástupců dne
5.11.2018 dohodly, že zvolí soudního znalce, který posoudí odpovědnost smluvních stran. Do
zpracování posudku nebude spol. PRAGOTRADE proplacena konečná faktura ve výši 10% z celkové
ceny díla. Pan JUDr. Bureš připravil na základě těchto podmínek Dohodu o ustanovení znalce a
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se spol. PRAGOTRADE.
Dne 7.11.2018 rada souhlasila usnesením č. 18/108/2018/RMČ s uzavřením Dohody o ustanovení
znalce a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 44/2018 ze dne 1.6.2018 podle návrhu JUDr. Bureše z AK
DBK PARTNERS.
Nyní navrhujeme revokaci tohoto usnesení na základě skutečnosti, že spol. Pragotrade zadala
zpracování posudku znalci Ing. Zuskovi v rozporu s navrženou dohodou, bez předchozího schválení
zadání městskou částí, proto uzavření dohody postrádá smysl. Zároveň by rada měla pověřit starostku
postupovat v souladu se smlouvou o dílo č. 44/2018 ze dne 1.6.2018 ve znění uzavřeného dodatku č. 1.
Návrh usnesení:
RMČ
1/ ruší usnesení č. 18/108/2018/RMČ ze dne 7.11.2018,
2/ pověřuje starostku postupovat v souladu se smlouvou o dílo č. 44/2018 ze dne 1.6.2018 ve znění
uzavřeného dodatku č. 1.
T: 31.12.2018
Zodpovídá: Venturová

Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/3/2018/RMČ
11. Termíny jednání RMČ
Příští jednání RMČ bude ve středu 9.1.2019 a poté ve 14 denním cyklu, vždy od 16:30.
Jednání bylo ukončeno v 17:45 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

RNDr.
Michaela
Archalousová

Digitálně podepsal RNDr.
Michaela Archalousová
Datum: 2018.12.14
11:00:08 +01'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha - Šeberov

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2018.12.14
Venturová Datum:
11:02:40 +01'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha - Šeberov

Zápis 3. RMČ Praha Šeberov ze dne 12.12.2018
6

