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

Zápis z 16. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 26.6.2019
Přítomni: pp. Archalousová, Pařík, Venturová, Vítek
Zapisuje: pí. Dvořáková
Omluveni: pí. Brichová Kratochvílová, Vitvarová
Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka, zahájení v 16:3 0.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna jsou již splněna nebo probíhají.
2. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 27/2019 Tubeko - „Nový povrch hřiště v ulici K Safině
vč. oplocení“
Dne 20.5.2019 byl usnesením RMČ č. 1/MIM2/2019/RMČ vybrán zhotovitel veřejné zakázky č.
2/2019 „Nový povrch hřiště v ulici K Safině vč. oplocení“ a to spol. TUBEKO SPORT, spol. s r.o.. IČ
49825020.
Po demontáži stávajícího umělého sportovního povrchu víceúčelového hřiště byl zjištěn jiný stav
podkladní asfaltové konstrukce, než bylo předpokládáno a zároveň zjištěna skutečná tloušťka
stávajícího sportovního povrchu. Bylo zjištěno, že podkladní asfaltová konstrukce vykazuje nerovnosti
až 15 mm na 3 m lati. Dále bylo zjištěno, že tloušťka demontovaného povrchu se pohybuje v rozmezí
15-30 mm a je dvouvrstvá. Vzhledem k výše uvedenému bude nutné použít dvouvrstvý systém
sportovního povrchu než je původně navržený tak, jako byl použit na stávající sportoviště. Tímto
řešením dojde k navýšení jednotkové ceny za m2 sportovního povrchu, kde jsou zahrnuty náklady na
zvýšení hmotnosti demontovaného povrchu (vlivem jeho až dvojnásobné tloušťky) a náklady na
zhotovení dvouvrstvého systému nového sportovního povrch.
Proto je nutné uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 27/2019, kterým bude navýšena cena
z původních 760240,00 Kč bez DPH na novou cenu 799122,00 Kč bez DPH, cena je navýšena o
38882,-Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 27/2019 se spol. TUBEKO SPORT,
spol. s r.o., IČ 49825020, kterým bude navýšena celková cena o 38882,-Kč bez DPH.
T: 15.7.2019
Zodpovídá: Venturová, Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/16/2019/RMČ
Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

3. Oprava oplocení hřiště v ulici K Safině
Zjistilo se, že nestačí vyměnit 10 rozpočtovaných prken v oplocení dětského hřiště v ulici K Safině, ale
že by bylo vhodné vyměnit všechna prkna. Cenová nabídka spol. TUBEKO SPORT, spol. s r.o. IČ
49825020, je za cenu 22 879,88 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje objednávku výměny všech prken oplocení dětského hřiště v ulici K Safině od spol.
TUBEKO SPORT, spol. s r.o. IČ 49825020, za cenu 22 879,88 Kč bez DPH.
T: 15.7.2019
Zodpovídá: Venturová, Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/16/2019/RMČ
4. Veřejná zakázka č. 3/2019 „Rekonstrukce komunikace V Úhoru“
Záměr vypsání veřejné zakázky č. 3/2019 „Rekonstrukce komunikace V Úhoru“ schválilo
Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov dne 29.4.2019 usnesením č. 17/3/2019/ZMČ. Vypsání
veřejné zakázky schválila dne 15.5.2018 Rada Městské části Praha – Šeberov usnesením č.
1/13/2019/RMČ. Dne 24.6.2019 byly otevřeny nabídky s následujícím výsledkem:
Obchodní název firmy nebo
Číslo
Pořadí
Výše nabídkové ceny v Kč bez
název účastníka zadávacího
nabídky
nabídky
DPH
řízení
1

6.

PSS Bohemia s.r.o.

5 937 305,37

2

2.

Raeder & Falge s.r.o.

5 431 743,85

3

5.

WALCO CZ spol. s r.o.

5 619 835,00

5

1.

HES stavební s.r.o.

5 407 762,79

6

3.

INPROS PRAHA a.s.

5 487 739,30

7

4.

TREPART s.r.o.

5 584 690,74

Hodnotící komise konstatovala, že nabídka účastníka zadávacího řízení HES stavební s.r.o., který
předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, nesplňuje všechny požadavky zadavatele uvedené v
zadávací dokumentaci. Hodnotící komise doporučila zadavateli vyzvat účastníka řízení k doplnění
těchto dokumentů:
Seznam významných stavebních prací ve formě čestného prohlášení v podobě strukturované
tabulky
Výpis z OR, živnostenské oprávnění nebo jiný doklad o oprávnění k podnikání
Hodnotící komise přesto doporučila po doplnění výše uvedených dokumentů a předložení originálů
všech požadovaných dokladů prokazujících všechny způsobilosti uzavření smlouvy o dílo s
účastníkem zadávacího řízení HES stavební s.r.o., který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou.
Spol. HES stavební dne 26.6.2019 požadované dokumenty doložila.
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Návrh usnesení:
RMČ
1/ schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky č. 3/2019 „Rekonstrukce komunikace V Úhoru“ na
základě doporučení hodnotící komise spol. HES stavební s.r.o., IČ 28143213,
2/ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku „Rekonstrukce komunikace V Úhoru“ s
dodavatelem spol. HES stavební s.r.o., IČ 28143213 po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek podle
§241 zákona o veřejných zakázkách za cenu 5 407 762,79 Kč bez DPH.
T: 12.7.2019
Zodpovídá: Venturová, Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/16/2019/RMČ
5. Technický dozor investora „Rekonstrukce komunikace V Úhoru“
Poptali jsme cenu za technický dozor investora na rekonstrukci komunikace V Úhoru a to opět u p.
Kováře, který nám dělal dozor již při stavbě MŠ Hrnčíře a rekonstrukci komunikací Osvětová,
Lipenská a V Záhybu. P. Kovář nám zaslal cenovou nabídku ve výši 15 tis. Kč měsíčně. Cena je
konečná.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy na technický dozor investora na rekonstrukci komunikace V
Úhoru se spol. ORMI INVESTMENT, s.r.o., IČ 283 78 164 za nabídnutou cenu 15 tis. Kč měsíčně.
T: 15.7.2019
Zodpovídá: Vítek, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/16/2019/RMČ
6. Hlukové posouzení – Vestecká spojka
Dne 19.6.2019 dorazila na ÚMČ žádost o vydání stanoviska k územnímu řízení na akci "Vestecká
spojka II. etapa včetně napojení na D1". Na základě jednání stavební komise dne 21.6.2019 byl
dohodnut následující postup: Vestecká spojka nebude bodem jednání ZMČ Praha - Šeberov v červnu
2019. Dokumentaci necháme posoudit hlukaře a dopravního experta.
Nabídka akustika Ing. Šnajdra na hlukové posouzení dokumentace Vestecké spojky je ve výši 850,Kč/hod. bez DPH.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou hlukového posouzení Vestecké spojky II. etapy vč. napojení na D1 od
akustika Ing. Karla Šnajdra AKON, IČ 64405826, za cenu 850,-Kč/hod. bez DPH.
T: 15.7.2019
Zodpovídá: Venturová, Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/16/2019/RMČ
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7. Dopravní posouzení – Vestecká spojka
Dne 19.6.2019 dorazila na ÚMČ žádost o vydání stanoviska k územnímu řízení na akci "Vestecká
spojka II. etapa včetně napojení na D1". Na základě jednání stavební komise dne 21.6.2019 byl
dohodnut následující postup: Vestecká spojka nebude bodem jednání ZMČ Praha - Šeberov v červnu
2019. Dokumentaci necháme posoudit hlukaře a dopravního experta.
Nabídka spol. DIKK CZ, s.r.o. na dopravní posouzení dokumentace Vestecké spojky je ve výši 11800
Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou dopravního posouzení Vestecké spojky II. etapy vč. napojení na D1 od
spol. DIKK CZ, s.r.o., IČ 27413276, za cenu 11800,-Kč bez DPH.
T: 15.7.2019
Zodpovídá: Venturová, Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/16/2019/RMČ
8. Výpovědi nájemních smluv – Baráčnická rychta v Hrnčířích
Podle návrhu správce Baráčnické rychty v Hrnčířích by bylo vhodné upravit textaci nájemních smluv
na prostory v Baráčnické rychtě v Hrnčířích. Proto je nutné do konce června zaslat všem nájemcům
výpovědi nájemních smluv, aby dvouměsíční výpovědní lhůta doběhla do konce prázdnin a od 1. září
mohly být uzavřeny se všemi nájemci smlouvy s novým textem. Text nových smluv zpracujeme a
schválíme v průběhu prázdnin.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s výpovědí všech nájemních smluv na prostory v Baráčnické rychtě v Hrnčířích
k 31.8.2019.
T: 30.6.2019
Zodpovídá: Venturová, Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/16/2019/RMČ
9. Oprava povrchu multifunkčního hřiště u ZŠ V Ladech
Paní starostka požádala o dotaci na opravy hřiště u ZŠ V Ladech spol. ČEPS, která na tento účel
poskytla dar ve výši 300 tis. Kč stejně jako v loňském roce. U spol. Bonita Group Service s.r.o., IČ
27738795, jsme již objednali výměnu lanového prvku za 180798,20 Kč vč. DPH. Ještě je nutné opravit
povrch multifunkčního hřiště, které klouže.
Nabídky jsou:
1/ od spol. TUBEKO SPORT, spol. s r.o., IČ 49825020, varianta 1 (sanace roztokem PUR pojiva a
butylacetátem) za 33717,-Kč vč. DPH
2/ od spol. TUBEKO SPORT, spol. s r.o., IČ 49825020, varianta 2 (sanace roztokem PUR pojiva a
butylacetátem + retopping SP) za 140154,-Kč vč. DPH
3/ od spol. TUBEKO SPORT, spol. s r.o., IČ 49825020, varianta 3 (sanace roztokem PUR pojiva a
butylacetátem + nová vrstva 8mm) za 192747,-Kč vč. DPH
4/ od spol. Bonita Group Service s.r.o., IČ 27738795, dvouvrstvý nástřik za 228690,-Kč vč. DPH
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou opravy povrchu multifunkčního hřiště u ZŠ V Ladech (sanace roztokem
PUR pojiva a butylacetátem + retopping SP) od spol. TUBEKO SPORT, spol. s r.o. IČ 49825020, za
cenu 140154,- Kč vč. DPH.
T: 30.6.2019
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/16/2019/RMČ
10. Doplnění kačírku pod lanovou pyramidu u ZŠ V Ladech
Po výměně lanové pyramidy u ZŠ V Ladech bude třeba ještě doplnit kačírek dopadové plochy.
Nabídka spol. Bonita Group Service s.r.o., IČ 27738795, je za 21600 Kč bez DPH.
Návrh usnesení
RMČ souhlasí s objednávkou doplnění kačírku dopadové plochy nové lanové pyramidy u ZŠ
V Ladech od spol. Bonita Group Service s.r.o., IČ 27738795, za cenu 21600 Kč bez DPH.
T: 15.7.2019
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/16/2019/RMČ
11. Změna nájemce hrobového místa č. 196
Dne 17.6.2019 došla na ÚMČ žádost o změnu nájemce hrobového místa č. 196. Původní nájemce pí.
Jitka Kolářová, nový nájemce dcera pí. Lucie Rathauská.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se změnou nájemce hrobového místa č. 196 na hřbitově v Hrnčířích z pí. Jitky Kolářové
na dceru pí. Lucii Rathauskou.
T: 31.7.2019
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/16/2019/RMČ
12. Připomínky k novele Nařízení č. 20/2006 – zvýšení max. cen taxislužby
Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí návrh novely Nařízení č. 20/2006 – zvýšení max. cen taxislužby.
T: 11.7.2019
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 11/16/2019/RMČ
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13. Provozní řád dětského hřiště v ul. Osvětová
Vážení návštěvníci,
toto dětské hřiště bylo vybudováno a dáno Vám k dispozici pro využití volného času a radosti Vašich
dětí. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto návštěvního
řádu vydaného na podkladě obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně.
Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 do 15 let.
Hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené!
Děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let.
Na hřišti platí zákaz:
•
Poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení (v případě poškození bude obec
vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu)
•
Volného pobíhání domácích zvířat
•
Kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
•
Vjezdu motorových vozidel
•
Stanování a rozdělávání ohňů
•
Pořádání propagačních či reklamních akcí
Návštěvník je povinen:
•
Respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště
•
Chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky
•
Dodržovat čistotu
Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním řádem je přestupkem ve smyslu § 46 odst. 2 zákona č.
200/1990 Sbírky o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze za takové porušení uložit pokutu až
do výše 30 000 Kč.
Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně na
telefonní číslo:
Správce hřiště:
Odpovědná osoba a úklid hřiště:
Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a přeje Vám i Vašim dětem hezký den.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje provozní řád dětského hřiště v ul. Osvětová.
T: 31.8.2019
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 12/16/2019/RMČ
14. Podzimní zájezd pro seniory
Podzimní zájezd pro seniory je naplánován na čtvrtek 12. září 2019. Program pro 40 osob za cenu
22000,- Kč zajistí Společnost pro studijní cesty a semináře, spol. s r.o., IČO: 25682121
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou programu na podzimní zájezd pro seniory od Společnost pro studijní
cesty a semináře, spol. s r.o., IČO: 25682121, za cenu 22 tis. Kč.
T: 31.7.2019
Zodpovídá: Vítek, Venturová
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Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 13/16/2019/RMČ
15. Odpuštění nájmu za letní příměstské tábory v Baráčnické rychtě v Hrnčířích
Dobrý den,
ráda bych poprosila o prominutí nájmu za letní příměstské tábory. Děti máme ve složení :
90% místních dětí
5% dětí, kterým žijí prarodiče v naší MČ.
Zbytek děti je doplněn z dětí, které sem chodí na kroužky a bydlí v okolních obcích.
Bohužel nedosáhneme na dotaci, z tohoto důvodu Vas žádáme o prominutí nájmu.
Jako každý rok v BR budeme provádět úklid v sále, herně a vrchním wc, dole dílna, wc dámské a
chodbu v přízemí.
Předem děkujeme.
S pozdravem.
Vladimír Stangel
Jana Stangelová
Návrh usnesení
RMČ souhlasí s odpuštěním nájmu za letní příměstské tábory v Baráčnické rychtě v Hrnčířích
manželům Stangelovým.
T: 30.6.2019
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 14/16/2019/RMČ
16. Souhlas s rozpuštěním rezervního fondu ZŠ V Ladech
P. ředitel zaslal dne 24.6.2019 na ÚMČ Žádost o souhlas s rozpuštěním rezervního fondu pro pokrytí
nákladů spojených s pravidelnou letní údržbou, stavebními úpravami ve třídách v souladu s
ergonomickými požadavky na výuku, nezbytných úprav venkovního areálu, dovybavení oddělení
školní družiny a vybudováním zázemí pro pozici školního psychologa pořízením mobiliáře a
provedením úprav místnosti školského poradenského pracoviště a to takto:
pravidelná letní údržba
45.000 Kč
stavební úpravy ve třídách
30.000 Kč
dokončení úprav venkovního areálu
15.000 Kč
dovybavení oddělení školní družiny
25.000 Kč
úpravy prostor místnosti školského poradenského pracoviště
40.000 Kč
Celkem
155.000 Kč
Výše RF ke dni této žádosti činí 210.044,58 Kč. Z důvodu daňového osvobození je nutné prostředky
na tomto fondu průběžně investovat zpět do příspěvkové organizace v souladu s účelem jejího zřízení.
Jinak by bylo nutné tyto prostředky zpětně dodanit.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje rozpuštění rezervního fondu ZŠ V Ladech ve výši 155 tis. Kč pro pokrytí nákladů
spojených s pravidelnou letní údržbou, stavebními úpravami ve třídách v souladu s ergonomickými
požadavky na výuku, nezbytných úprav venkovního areálu, dovybavení oddělení školní družiny a
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vybudováním zázemí pro pozici školního psychologa pořízením mobiliáře a provedením úprav
místnosti školského poradenského pracoviště
T: 15.7.2019
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 15/16/2019/RMČ
17. Termíny jednání RMČ o letních prázdninách
O letních prázdninách budou jednání RMČ nepravidelně podle potřeby. Příští jednání bude
pravděpodobně ve středu 17.7.
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Digitálně podepsal RNDr.

RNDr. Michaela Michaela Archalousová
2019.06.27
Archalousová Datum:
13:34:26 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha - Šeberov

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal Ing. Petra
Venturová
Datum: 2019.06.27 13:32:52 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha - Šeberov
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