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

Zápis z 14. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 29.5.2019
Přítomni: pp. Archalousová, Brichová Kratochvílová, Pařík, Venturová, Vitvarová, Vítek
Zapisuje: pí. Dvořáková
Omluveni:
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. Nová vrata oplocení Baráčnické rychty v Hrnčířích
Vrata oplocení Baráčnické rychty v Hrnčířích zničil vítr. Je třeba nechat vyrobit nová. Poptali jsme
výrobu u p. Drsky, nabídka je za 23500,-Kč a u p. Novotného, nabídka je za 7500,-Kč.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou nových vrat oplocení Baráčnické rychty v Hrnčířích u p. Františka
Novotného, IČ 18406173, za cenu 7500,-Kč. Cena je konečná.
T: 30.6.2019
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/14/2019/RMČ
3. Prodej zahradního traktoru Starjet
Zahradní traktor Starjet UJ 102-23 4x4 byl zakoupen na základě usnesení RMČ ze dne 25.4.2016 č.
6/40/RMČ za cenu 214900,-Kč vč. DPH. Od listopadu 2017 však nemá MČ cestáře, který by ho
užíval, protože celou údržbu zajišťuje firma Ironex. Firma Michal Bohumel IRONEX projevila zájem
o odkoupení traktoru. Pan tajemník oslovil dodavatele www.PROFIsekacky.cz, který nabídl odkoupení
za cenu 100 tis. Kč. Na základě této informace jsme nabídli sekačku spol. Ironex za cenu 110 tis. bez
DPH s tím, že by cena vozidla byla započtena postupně proti měsíční fakturaci za celoroční údržbu.
Návrh usnesení:
RMČ
1/ souhlasí s prodejem zahradního traktoru Starjet UJ 102-23 4x4 vč. příslušenství firmě Michal
Bohumel IRONEX, IČ: 10174133 za cenu 110000,-Kč bez DPH, tedy za cenu 133100,-Kč vč. DPH,
cena vozidla byla započtena postupně proti měsíční fakturaci za celoroční údržbu a pověřuje starostku
podpisem kupní smlouvy.

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

T: 30.6.2019
Zodpovídá: Vítek, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/14/2019/RMČ
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pp. Diatkovými
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pp.
Cyrilem Diatkou a Zuzanou Diatkovou na pozemku parc. č. 1118 v k. ú. Šeberov pro vybudování
kanalizační, plynovodní a elektrické přípojky za cenu 5 tis. Kč bez DPH za jednu přípojku, tedy
celkem za 15 tis. Kč bez DPH,
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
T: 30.6.2019
Zodpovídá: Kollárová, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/14/2019/RMČ
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pp. Diatkovými
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pp.
Cyrilem Diatkou a Zuzanou Diatkovou na pozemku parc. č. 1289 v k. ú. Šeberov pro
vybudování kanalizační, plynovodní a elektrické přípojky za cenu 5 tis. Kč bez DPH za jednu
přípojku, tedy celkem za 15 tis. Kč bez DPH,
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
T: 30.6.2019
Zodpovídá: Kollárová, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/14/2019/RMČ
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pí. Eichingerovou
Návrh usnesení:
RMČ
1.
souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pí.
Světlanou Eichingerovou na pozemku parc. č. 556/11 v k. ú. Šeberov pro přemístění hlavního uzávěru
plynu (HUP) z kiosku umístěného na hranici pozemku parc. č. 556/13 k. ú. Šeberov do země veřejné
části pozemku parc. č. 556/11 a dále prodloužení odběrného plynového zařízení (OPZ) v délce 0,5m
od HUP až na hranici s pozemkem parc. č. 556/13, k.ú. Šeberov. Zřízení služebnosti inženýrské sítě
bude zdarma.
2.
pověřuje starostku podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
T: 30.6.2019
Zodpovídá: Kollárová, Venturová
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Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/14/2019/RMČ
7. 119. výzva Operačního programu Zaměstnanost v roce 2019 pro Prioritní osu: 4 Efektivní veřejná správa
Byla vypsána 119. výzva Operačního programu Zaměstnanost v roce 2019 pro Prioritní osu: 4 Efektivní veřejná správa, Investiční priorita: 4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti
veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem,
zlepšování právní úpravy a řádné správy, Specifický cíl: SC 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve
veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich
fungování a snížení administrativní zátěže SC 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména
prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti
lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Číslo výzvy:119. Název výzvy: Výzva pro územní
samosprávné celky – hl. m. Praha. MČ by si mohla v rámci této výzvy nechat zpracovat strategické a
koncepční dokumenty a nové webové stránky.
Aktivity projektu - Zpracování strategických a koncepčních dokumentů MČ:
Strategické a rozvojové dokumenty
Strategický plán MČ
Demografická studie
Pasport chodníků, mobiliáře vč. dětských hřišť, hřbitova
Pasport zeleně
Generel zeleně
Generel cyklistických tras, vycházkových okruhů a přírodních cest
Generel komunikací, vč. dopravního značení
Pasport majetku MČ, budov, vč. zhodnocení stavu a energetické náročnosti
Aktivity projektu - Přívětivý úřad - Nástroje komunikace s veřejností:
Webové portály – modernizace webových stránek, responzivní nastavení stránek, interaktivní
prostředí,
- webové a mobilní aplikace – mapové portály (GIS), rozklikávací rozpočet, aplikace hlášení závad na
majetku obce, on-line objednávkové systémy, komplexní mobilní aplikace úřadu, mobilní rozhlas,
- open data,
- rozvoj komunikace na sociálních sítích (analýza komunikace obce na sociálních sítích, vzdělávací
kurzy ke komunikaci na sociálních sítích, zpracování strategie komunikace na soc. sítích,
- sjednocení portálů pro občany – provázání portálů obcí s Portálem občana,
- zajištění elektronické úřední desky,
- modernizace korporátní identity (zpracování manuálu jednotné vizuální komunikace),
- zajištění zpětné vazby od občanů/ klientů úřadu
Celkové náklady projektu by byly cca 1,5 mil. Kč bez DPH, 1,728 mil. Kč vč. DPH. Podíl MČ na
nákladech by byl cca 71 tis. a dále cena za administraci projektu.
Pro zpracování a předložení žádosti jsme oslovili Mgr. Vladimíru Kalivodovou, IČ 42536502, která
dělala již stejnou činnost pro MČ Praha – Kunratice.
Její cenová nabídka za administraci projektu je:
Za provedení sjednané činnosti uvedené v čl. I., přísluší příkazníkovi ve výši 90 000 Kč, přičemž
platba bude splatná ve třech splátkách.
První splátka - cena za kompletní zpracování a podání projektové žádosti bude ve výši 45 000,- Kč.
Právo fakturace u první splátky vzniká dnem předání předmětu smlouvy na příslušný řídící orgán
(elektronické podání) v termínu pro 119. výzvu Operačního programu Zaměstnanost, tj. nejpozději do
21.6.2019 do 16:00 hodin.
Tato cena obsahuje následující položky pro zpracování žádosti:
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a)Konzultační jednání – (zahrnuje jak konzultace s objednatelem, tak i konzultace s řídícím orgánem)
b)Zpracování projektové žádosti - (zahrnuje kompletní zpracování žádosti dle pokynů výzvy,
elektronické verze a textových příloh, rozpočtu projektu)
Druhá splátka - cena za doplnění všech potřebných dokumentů a informací a dovedení projektu k
podpisu smlouvy o financování ze OPZ, úprava projektu pro konečné pozitivní vyhodnocení dle
požadavku OPZ bude ve výši 45 000,- Kč. Právo fakturace u druhé splátky vzniká rozhodnutím
Řídícího orgánu o přidělení finančních prostředků na projekty předložené v rámci 119. výzvy
Operačního programu Zaměstnanost.
Třetí splátka – cena za administraci a monitoring projektu v průběhu jeho realizace. Dohodnutá cena
750 Kč za hodinu. Celková částka nepřekročí výši nepřímých nákladů projektu, které bude moci
příkazce v rámci projektu vyčerpat. Příkazník bude v rámci této činnosti zajišťovat následující činnosti
po dobu realizace projektu: příprava zpráv o realizaci, žádostí o platbu a pravidelný monitoring v
systému MS2014+, podíl na přípravě veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona, včetně
zpracování potřebné dokumentace a podíl na organizačním zabezpečení projektu. Faktura za
administraci a monitoring bude vystavena vždy po 3 měsících realizace projektu.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí
1/ s podáním žádosti o dotaci ze 119. výzvy Operačního programu Zaměstnanost v roce 2019 pro
Prioritní osu: 4 - Efektivní veřejná správa na zpracování strategických a koncepčních dokumentů a
nových webových stránek MČ,
2/ s uzavřením příkazní smlouvy s Mgr. Vladimírou Kalivodovou, IČ 42536502, na kompletní
zpracování a podání projektové žádosti za cenu 45 tis. Kč, na doplnění všech potřebných dokumentů a
informací a dovedení projektu k podpisu smlouvy o financování za cenu 45 tis. Kč a na administraci a
monitoring projektu v průběhu jeho realizace za cenu 750 Kč/hod. s tím, že částka za administraci
nepřekročí výši nepřímých nákladů projektu.
3/ pověřuje starostku podpisem příkazní smlouvy.
T: 30.6.2019
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/14/2019/RMČ
8. Šablony pro MŠ a ZŠ
MŠ i ZŠ se dlouhodobě zapojují do čerpání financí z fondů EU formou tzv. šablon. Se zapojením musí
vždy souhlasit zřizovatel – tedy MČ.
Návrh usnesení:
RMČ jakožto zřizovatel
1/ Mateřské školy, Praha 4, Na Příčné mezi 186, adresa: Na Příčné mezi 186, 149 00 Praha – Šeberov,
souhlasí s účastí mateřské školy ve výzvě č. 02_18_064 - Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II. v rámci OP VVV. Termín realizace:1.9.2019 31.8.2021.
2/ Základní školy, Praha 4, V Ladech 6, adresa: V Ladech 6, 149 00 Praha – Šeberov, souhlasí s účastí
základní školy ve výzvě č. 02_18_064 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ II. v rámci OP VVV. Termín realizace:1.9.2019 - 31.8.2021.
T: 30.6.2019
Zodpovídá: Dvořáková
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Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/14/2019/RMČ
9. Profil zadavatele
Již řadu let má MČ informace o svých veřejných zakázkách zveřejňovány na www.profilzadavatele.cz.
Od podzimu 2018 se změnil zákon o veřejných zakázkách a je nyní nutné u všech veřejných zakázek
mimo zakázek malého rozsahu přijímat nabídky elektronicky. To www.profilzadavatele.cz
neumožňuje. Proto je nezbytné změnit poskytovatele této služby.
Co je třeba urychleně zajistit, abychom mohli vypsat veřejnou zakázku na rekonstrukci komunikace
V Úhoru v co nejkratším termínu (vypsání této VZ bude opožděné právě kvůli nutné migraci profilu):
1)
2)
3)
4)

Zrušení aktuálního „profilu zadavatele“ ve Věstníku VZ
Registrace do nového profilu – PVU = Portál pro vhodné uveřejnění
Registrace nového profilu zadavatele ve Věstníku VZ
Zakoupení potřebné licence pro elektronickou administraci a úhrada vstupních nákladů
a. verze Premium
- 6.000,- Kč + DPH / rok
b. Zrušení starého a registrace nového profil - 2.000,- Kč + DPH
c. Migrace dat ze starého profilu do PVU
- 17.420,- Kč + DPH

Návrh usnesení:
RMČ
1/ souhlasí se změnou zveřejňování veřejných zakázek z www.profilzadavatele.cz na www.vhodneuverejneni.cz.
2/ souhlasí s objednávkou následujících služeb:
a.
licence - verze Premium
- 6.000,- Kč + DPH / rok
b.
Zrušení starého a registrace nového profilu - 2.000,- Kč + DPH
c.
Migrace dat ze starého profilu do PVU
- 17.420,- Kč + DPH.
T: 30.6.2019
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/14/2019/RMČ
10. Potvrzení ředitelky MŠ a ředitele ZŠ na další funkční období
V letošním roce vyprší šestileté funkční období řediteli Základní školy, Praha 4, V Ladech 6 a ředitelce
Mateřské školy, Praha 4, Na Příčné mezi 186. Dle § 166 odst. 3 Školského zákona v období od začátku
šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním
místě ředitele školy nebo školského zařízení může zřizovatel vyhlásit na toto pracovní místo konkurs;
v takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období. Zřizovatel vyhlásí konkurs a
odvolá ředitele vždy, obdrží-li před začátkem lhůty pro vyhlášení konkursu návrh na jeho vyhlášení od
České školní inspekce nebo školské rady. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá ředitele
podle věty první nebo druhé, počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet
další šestileté období. Obě školy fungují velmi dobře. Pan ředitel i paní ředitelka se ve své funkci
osvědčili.
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Návrh usnesení
Rada městské části Praha – Šeberov v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění bere na vědomí pokračování dalšího šestiletého období ve funkci ředitele Základní školy, Praha
4, V Ladech 6, Mgr. Jaroslava Střeštíka a ředitelky Mateřské školy, Praha 4, Na Příčné mezi 186,
Dagmar Řehákové.
T: 31.8.2019
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/14/2019/RMČ
11. Čištění a konzervace sochy sv. Jana Nepomuckého
Socha sv. Jana Nepomuckého v zatáčce ulice K Hrnčířům je jednou za 2 kulturních památek na území
MČ. Památkově chráněna je od r. 1958. Barokní socha je z 18. století, sokl je mladší. Sochu je vhodné
cca v 5 letých cyklech čistit a konzervovat. Nabídka místního občana p. Vitvara je do max. ceny 25 tis.
Kč.
Pí. Vitvarová upozornila, že je ve střetu zájmů.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou celkového čištění a povrchové konzervace sochy sv. Jana Nepomuckého
v zatáčce ul. K Hrnčířům p. Josefem Vitvarem, IČ 16469267, č. konsese 310011-3473 0-00,
restaurátorská licence 11023/90-pp, za celkovou maximální cenu 25 tis. Kč.
T: 30.6.2019
Zodpovídá: Venturová
Hlasování:
Pro: Pařík, Archalousová, Venturová, Brichová Kratochvílová
Zdržel se: Vitvarová
Bylo přijato usnesení 10/14/2019/RMČ
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Digitálně podepsal

RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
2019.06.04
Archalousová Datum:
10:35:41 +02'00'

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2019.06.04
Venturová Datum:
10:39:11 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha - Šeberov

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha - Šeberov
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