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

Zápis z 20. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 4.9.2019
Přítomni: pp. Archalousová, Venturová, Pařík, Brichová Kratochvílová, Vítek
Zapisuje: pí. Dvořáková
Omluveni: pí. Vitvarová
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. Nákup nového PC pro Infokanál
Uzavřeli jsme smlouvu s p. Kotoučem na natáčení reportáží pro Infokanál. Pro zajištění jeho vysílání
je třeba koupit nové PC. Nabídka od p. Rubeše je:
From: Pavel Rubeš PRF s.r.o. <pavel@prf.cz>
Sent: Thursday, August 29, 2019 3:36 PM
To: tajemnik@seberov.cz
Subject: kalkulace PC
Dobrý den,
Vezmu-li konfiguraci, na které to běželo dříve a použiji ji pro aktuální výběr nových počítačů (takže
bude stejně výkonnější), dostanu se na 11.870,- bez DPH.
Konfigurace rychlého disku na windows a druhého velkého na ukládání dat:
HP 290G2 MT PCI i3-8100, 1x4 GB, SSD 128 GB M.2 NVMe TLC, 1TB HDD, DVDRW, Intel HD,
Win10Pro64
S pozdravem
Pavel Rubeš
PRF s.r.o. CZ26204444
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou nového PC pro provoz Infokanálu u spol. PRF s.r.o., IČ 26204444, za
cenu 11870,-Kč bez DPH.
T: 30.9.2019
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/20/2019/RMČ

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

3. Žádost o předběžný souhlas se záborem na Kunratické spojce
Dne 2.9.2019 došla na ÚMČ žádost o předběžné povolení prodeje sezónního ovoce, tedy o souhlas se
záborem na Kunratické spojce, od pí. Michaely Káňové pro prodej sezónního ovoce od 15.5. do
30.9.2020. Jedná se o nájemkyni, která zde prodává sezónní ovoce opakovaně již několik let a nejsou
s ní žádné problémy. Po našem předběžném souhlasu se záborem vyvěsí záměr pronájmu TSK na svojí
úřední desku a vybere nájemce, se kterým pak TSK uzavře nájemní smlouvu. Na jejím základě potom
naše MČ vybírá poplatek za zábor. O nájemci tak rozhoduje TSK.
Návrh usnesení:
RMČ předběžně souhlasí se záborem veřejného prostranství pro prodej sezónního ovoce v roce 2020
na tržním místě na Kunratické spojce (část pozemku parc. č. 1421/18 v k. ú. Šeberov) pro pí. Michaelu
Káňovou.
T: 30.9.2019
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/20/2019/RMČ

4. Úprava rozpočtu č. 22/2019- přesuny mezi položkami v rámci kapitoly
Návrh usnesení:
Rada Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č.
22/2019 – přesuny mezi položkami v rámci kapitoly:
SU

OdPa

Položka

ORJ

231

6171 - Činnost
místní správy
6171 - Činnost
místní správy

5169 – Nákup ostatních
služeb
5168 – Zpracování dat a
služby souvis. s IT

900

Výdaj – 70 tis. Kč

900

Výdaj + 50 tis. Kč

6171 - Činnost
místní správy

5151 – Studená voda

900

Výdaj + 20 tis. Kč

231
231

UZ

ORG

částka

T: 30.9.2019
Zodpovídá: Černá, Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/20/2019/RMČ
5. Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení akce „Vestecká spojka II.
etapa včetně napojení na D1“
Dne 19.6.2019 došla na ÚMČ žádost o vydání stanoviska k územnímu řízení „Vestecká spojka II.
etapa včetně napojení na D1“. Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje. Po obdržení žádosti jsme projektovou dokumentaci poskytli členům stavební komise, na jejichž
doporučení rada městské části objednala její odborné dopravní a hlukové posouzení. Z jejich výsledků
a z usnesení ZMČ z 26.6.2017 vychází návrh usnesení, který RMČ předloží na příští zasedání ZMČ
dne 16.9.2019.
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Návrh usnesení:
RMČ předkládá bod Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení akce „Vestecká
spojka II. etapa včetně napojení na D1“ na zasedání ZMČ dne 16.9.2019 a navrhuje ZMČ přijmout
následující usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov přijímá následující podmínky a připomínky k projektové
dokumentaci k územnímu řízení na akci „Vestecká spojka II. etapa včetně napojení na D1“
zpracované TUBES spol. s r.o. (dále jen PD).
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
1. navrhuje rozdělení projektové dokumentace a výstavby Vestecké spojky na 2 etapy (D1 –
Zdiměřická; Zdiměřická – Vestec), podporuje vybudování pouze 1. etapy v úseku od
komunikace III/0033 (silnice Hrnčíře směr Zdiměřice) k dálnici D1, sloužící pro odvedení
dopravy ze Středočeského kraje na dálnici D1 a tedy obchvatu Hrnčíř a Šeberova, nesouhlasí s
vybudováním 2. etapy v úseku mezi silnicemi III/0033 (Hrnčíře směr Zdiměřice) a II/603 (ulice
Vídeňská), protože územní plán obce Vestec s Vesteckou spojkou v tomto úseku nepočítá,
2. i nadále trvá na tom, aby podmínkou vydání stavebního povolení Vestecké spojky bylo
pravomocné stavební povolení na úsek 511 Pražského okruhu,
3. i nadále trvá na napojení rozvojových ploch východní části Šeberova z kruhového objezdu km
0,9 tak, jak je navrženo v PD.
4. i nadále požaduje, aby povrch komunikace mezi Západní komerční zónou Průhonice a silnicí
III/0033 byl realizován z nízko hlučné asfaltové směsi a na rozhraní Západní komerční zóny
Průhonice a navazujícího úseku Vestecké spojky byla umístěna dynamická elektronická váha a
dopravní značka zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 12t.
5. na základě hlukového posouzení PD Ing. Karlem Šnajdrem AKON důrazně požaduje provedení
celého hlukového posouzení znovu s využitím software s plnou podporou výpočtu šíření hluku
v 3D s využitím podkladů o stávajícím reliéfu krajiny (IMIP a DMR5G ZABAGED® ČUZK),
s využitím pokročilých možností modelování reliéfu budoucího terénu v okolí dopravní stavby,
dále požaduje provedení výpočtu podle metodiky plně podporující výpočty v jednotlivých
pásmech spektra hluku z automobilové dopravy například s využitím nové metodiky pro výpočet
hluku ze silniční dopravy CNOSSOS
6. na základě dopravního posouzení PD Ing. Jitkou Borovičkovou ze spol. DIKK CZ.s.r.o..
- žádá minimalizovat úseky s podélným sklonem 0,3%,
- žádá kapacitní posouzení hloubky příkopu a jeho opevnění, zejména v km 0,768 až 1,511 SO
120,
- žádá posouzení profilu propustku DN500 na hlavní trase SO120
- žádá sjednocení přílohy č.D.1.1.5.3-4-5 Příčné řezy, charakteristické příčné řezy - zákres
protihlukových stěn
- žádá kapacitní posouzení (dání do souladu) okružní křižovatky v km 2,7 Vestecké spojky
7. pověřuje starostku odesláním těchto podmínek a připomínek zhotoviteli PD spol. TUBES spol.
s r.o., investorovi, tedy Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, příslušnému
orgánu státní správy, tedy Městskému úřadu Černošice, Odboru stavební úřad a všem okolním
dotčeným obcím.
T: 6.9.2019
Zodpovídá: Venturová
Hlasování:
Pro: Archalousová, Venturová, Brichová Kratochvílová
Zdržel se: Pařík
Bylo přijato usnesení 4/20/2019/RMČ
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6. Smlouvy na odběr elektrické energie PRE
PRE – elektřina – zvýhodněné ceny elektřiny
- uzavření smlouvy na 24 měsíců
- roční úspora oproti stávajícímu stavu cca 17.200,- Kč = cca - 15 % silové elektřiny
- plus podpisová prémie 14.500,- Kč ve formě slevy při vyúčtování
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se změnou smluv na odběr elektrické energie s PRE a pověřuje starostku jejich
podpisem.
T: 31.10.2019
Zodpovídá: Vítek, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/20/2019/RMČ
7. Faktura – instalatérské práce Hrnčířský hřbitov
Na Hrnčířském hřbitově netekla voda, bylo nutné jí bezodkladně opravit. Cena za opravu byla 7000
Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s proplacením faktury za instalatérské práce na Hrnčířském hřbitově v částce 7000,-Kč
bez DPH p. Bohuslavu Kovaříkovi, IČ 62896989.
T: 17.9.2019
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/20/2019/RMČ
8. Kapacita MŠ
Paní ředitelka požádala o výjimku ze stanoveného počtu dětí ve třídách mateřské školy:
S přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým a organizačním podmínkám mateřské školy, žádám
v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a podle
vyhlášky 14/2005 Sb. § 2 odst. 2 pro školní rok 2019/2020 o výjimku ze stanoveného počtu dětí ve
třídě takto:
Kapacita počtu dětí v mateřské škole k 1. 9. 2019:
Třída:
Počet dětí:
Označení třídy:*
1. Rybičky
27
věkově smíšená
2. Motýlkové
27
věkově smíšená
3. Berušky
28
věkově smíšená
4. Sovičky
28
věkově smíšená
Celkem:
110
věkově smíšené
Zdůvodnění žádosti:
Velký zájem rodičů o mateřskou školu i přesto, že byla otevřena další třída v Hrnčířích.
Nabídka míst převyšuje poptávku.
Výchovný proces školy nebude zvýšeným počtem zapsaných dětí na třídě negativně ovlivněn.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s výjimkou ze stanoveného počtu dětí ve třídách Mateřské školy Na Příčné mezi 186,
Praha 4 v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
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a podle vyhlášky 14/2005 Sb. § 2 odst. 2 pro školní rok 2019/2020 a to ve třídě Rybiček 27 dětí, ve
třídě Motýlků 27 dětí, ve třídě Berušek 28 dětí a ve třídě Soviček 28 dětí, celkem 110 dětí, všechny
třídy jsou věkově smíšené.
Termín: šk. rok 2019/2020
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/20/2019/RMČ
9. Podzimní zájezd pro seniory – doplnění usnesení
Podzimní zájezd pro seniory je naplánován na čtvrtek 12. září 2019. Program pro 40 osob byl objednán
za cenu 22000,- Kč (500 Kč/os. + 2000 Kč průvodce) u Společnosti pro studijní cesty a semináře, spol.
s r.o., IČO: 25682121. O zájezd je velký zájem. Již nyní je přihlášeno 48 seniorů s trvalým pobytem
v naší MČ a další s trvalým pobytem mimo naší MČ. Proto je třeba doplnit usnesení č.
13/16/2019/RMČ ze dne 26.6.2019.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s doplněním usnesení č. 13/16/2019/RMČ ze dne 26.6.2019 - s navýšením ceny
podzimního zájezdu pro seniory pro Společnost pro studijní cesty a semináře, spol. s r.o., IČO:
25682121, a to o 500 Kč za každého účastníka z řad seniorů s trvalým pobytem v naší MČ nad dříve
objednaný počet 40 osob. Účastníci, kteří nemají trvalý pobyt v naší MČ, si uhradí 500 Kč samostatně.
T: 12.9.2019
Zodpovídá: Dvořáková, Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/20/2019/RMČ
10. Svatováclavské slavnosti
Klub přátel Hrnčíř bude 28.9.2019 pořádat Svatováclavské hrnčířské slavnosti. Klub oslovil městskou
část o spolupráci. Městská část bude hradit náklady spojené s úhradou mobilních WC, DJ a vystoupení
skupiny historického šermu Nostra Ex.
Pí. Brichová Kratochvílová upozornila, že jako členka Klubu přátel Hrnčíř je ve střetu zájmů a zdrží se
hlasování.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí
1. se spoluprací MČ na kulturní akci Svatováclavské hrnčířské slavnosti, kterou bude pořádat Klub
přátel Hrnčíř dne 28.9.2019,
2. s úhradou nákladů spojených s úhradou mobilních WC, DJ a vystoupení skupiny historického šermu
Nostra Ex.
T: 28.9.2019
Zodpovídá: Vítek
Hlasování:
Pro: Archalousová, Venturová, Pařík
Zdržel se: Brichová Kratochvílová
Bylo přijato usnesení 9/20/2019/RMČ
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11. Smlouva o poskytování regionálních knihovnických služeb
Od Městské knihovny v Praze přišel návrh smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb
v rámci regionálních funkcí. Městská knihovna nám bezplatně zajistí poradenství, konzultace, vedení
statistiky, vzdělávání knihovnice, pomoc při revizi knihovních fondů a při zavádění nového IT. My za
to umožníme knihovnici účast na poradách a školeních, pracovníkům Městské knihovny provádět u
nás metodické návštěvy, zajistíme vedení řádné dokumentace a předložení podkladů pro statistiku za
každý rok.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci
regionálních funkcí s Městskou knihovnou v Praze, IČ 00064467.
T: 31.10.2019
Zodpovídá: Vítek, Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/20/2019/RMČ
12. Program 5. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov, konaného dne 16. 9. 2019 od
18:00 hodin ve špejcharu, ul. V Ladech č. p. 1020, Praha 4:
P r o g r a m:
1. Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví pozemku parc. č. 1407/29, o výměře 4 145
m2, k.ú. Šeberov (pozemek za MŠ Hrnčíře)
2. Směnná smlouva pozemků parc.č. 116/9 a 116/8, k. ú. Šeberov (pozemky náměstí
v Šeberově)
3. Veřejná zakázka č. 5/2019 „Celoroční údržba MČ“
4. Smlouva o poskytnutí služby obecného hospodářského zájmu a Veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí dotace se společností Jihoměstská sociální a.s na dovoz obědů pro seniory
5. Úprava rozpočtu MČ č. 23/2019 v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání za rok
2018
6. Úprava rozpočtu MČ č. 24/2019 v souvislosti s poslední splátkou finanční výpomoci HMP
na výstavbu pavilonu MŠ Hrnčíře
7. Žádost o změnu územního plánu hl. m. Prahy – pozemek č. parc. 571/6, k. ú. Šeberov
(Hrnčíře při ulici K Šeberovu)
8. Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení akce „Vestecká spojka II. etapa
včetně napojení na D1“
9. Různé, informace
T: 6.9.2019
Zodpovídá: Vítek, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 11/20/2019/RMČ
Jednání bylo ukončeno v 17:15 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková
Digitálně podepsal RNDr.

RNDr. Michaela Michaela Archalousová
2019.09.09
Archalousová Datum:
09:37:24 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha - Šeberov

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2019.09.09
Venturová Datum:
10:13:49 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha - Šeberov
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