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

Zápis z 21. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 18.9.2019
Přítomni: pp. Archalousová, Venturová, Pařík, Brichová Kratochvílová, Vitvarová, Vítek
Zapisuje: pí. Dvořáková
Omluveni: pí.
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 5.9.2019 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 2019 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: 31.12.2019
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/21/2019/RMČ
3. Žádost o předběžný souhlas se záborem na Kunratické spojce
Dne 9.9.2019 došla na ÚMČ žádost o předběžné povolení prodeje sezónního ovoce, tedy o souhlas se
záborem na Kunratické spojce, od pí. Karoliny Drábové pro prodej sezónního ovoce od 1.6. do
5.7.2020. 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.

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

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. Karolinu
Drábovou.
T: 30.9.2019
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/21/2019/RMČ
4. Úprava rozpočtu č. 25/2019- přesuny mezi položkami v rámci kapitoly
Návrh usnesení:
Rada Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č.
25/2019 přesun mezi položkami v rámci kapitoly:
Položka

SU

Kapitola

231

3412 5171 – Opravy a udržování
Ostatní
záležitosti
kultury,
církví
a
sdělovacích prostředků
3412 5139 – Nákup materiálu
Ostatní
záležitosti
kultury,
církví
a
sdělovacích prostředků

231

ORG

částka

ORJ

UZ

400

98

Výdaj - 6 tis.
Kč

400

98

Výdaj + 6 tis.
Kč

T: 30.9.2019
Zodpovídá: Černá, Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/21/2019/RMČ

5. Odměny ředitelům zřízených organizací
Ředitel ZŠ i ředitelka MŠ předali podklady pro hodnocení ředitelů za 2. pololetí šk. roku 2018/2019.
Návrh usnesení:
RMČ
1. schvaluje odměnu řediteli ZŠ V Ladech panu Mgr. Jaroslavu Střeštíkovi za 2. pololetí školního roku
2018/2019 ve výši 1 měsíčního platu.
2. schvaluje odměnu ředitelce MŠ Na Příčné mezi paní Dagmar Řehákové za 2. pololetí školního roku
2018/2019 ve výši 1 měsíčního platu.
T: 30.9.2019
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/21/2019/RMČ
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6. Veřejná zakázka č. 6/2019 „Výsadba alejových stromů ve sportovně oddychovém
areálu v Šeberově“
Na základě naší žádosti schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 20.6.2019 poskytnutí účelové dotace
naší městské části na výsadbu nové zeleně, a to konkrétně na výsadbu aleje stromů ve sportovně
oddychovém areálu v Šeberově ve výši 900 tis. Kč. Nechali jsme zpracovat projekt a výkaz výměr a
nyní je třeba vypsat veřejnou zakázku na realizaci.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zveřejněním výzvy k podání nabídky v režimu zakázky malého rozsahu č. 6/2019
„Výsadba alejových stromů ve sportovně oddychovém areálu v Šeberově“.
T: 30.9.2019
Zodpovídá: Vítek, Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/21/2019/RMČ
7. Veřejná zakázka č. 7/2019 „Výsadba zeleně v Hrnčířích na pozemku parc. č. 1149,
k. ú. Šeberov“
Na základě naší žádosti schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 20.6.2019 poskytnutí účelové dotace
naší městské části na výsadbu nové zeleně, a to konkrétně na výsadbu zelené stěny a parkové plochy
na pozemku č. parc. 1149 v Hrnčířích ve výši 485 tis. Kč. Nechali jsme zpracovat projekt a výkaz
výměr a nyní je třeba vypsat veřejnou zakázku na realizaci.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zveřejněním výzvy k podání nabídky v režimu zakázky malého rozsahu č. 7/2019
„Výsadba zeleně v Hrnčířích na pozemku parc. č. 1149, k. ú. Šeberov“.
T: 30.9.2019
Zodpovídá: Vítek, Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/21/2019/RMČ
8. Veřejná zakázka 4/2019 „Pronájem vánoční výzdoby vč. montáže a demontáže“ –
výběr dodavatele
Výzva k podání nabídky byla zveřejněna dne 27.6.2019. Zadavatel obdržel celkem 2 nabídky. Nabídka
č. 1 byla doručena elektronicky přes portál zadavatele. Nabídka č. 2 byla doručena v obálce a otevřena
na jednání dne 16.9.2019 v 17:30 hod. Komise posoudila úplnost nabídek dle výzvy a zkonstatovala,
že nabídka č. 1 splnila všechny zadávací podmínky, v nabídce č. 2 chybí návrh nájemní smlouvy a
reference. Vyhodnocení nabídek probíhalo v souladu s článkem 6. Kritéria a metoda hodnocení
nabídek Výzvy k podání nabídek „Pronájem vánoční výzdoby vč. montáže a demontáže“. Při
hodnocení představovala nabídková cena 100% váhy. Na základě hodnotících kritérií (nabídkové
ceny) zvítězila firma MK - mont illuminations s.r.o., IČ 25424769. Proto hodnotící komise
nepožadovala vyzvat firmu podávající nabídku č. 2 k doplnění úplnosti nabídky a doporučila uzavřít
nájemní smlouvu s firmou MK - mont illuminations s.r.o., IČ 25424769 za cenu pronájmu na 4 roky
ve výši 592 690,67 Kč vč. DPH.
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Návrh usnesení:
RMČ
1/ schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky „Pronájem vánoční výzdoby vč. montáže a demontáže“
na základě doporučení hodnotící komise spol. MK - mont illuminations s.r.o., IČ 25424769, za cenu
pronájmu na 4 roky ve výši 592 690,67 Kč vč. DPH,
2/ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou na zakázku „Pronájem vánoční výzdoby
vč. montáže a demontáže“ s dodavatelem spol. MK - mont illuminations s.r.o., IČ 25424769, za cenu
122456,75 Kč za rok.
T: 31.10.2019
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/21/2019/RMČ
9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 40/2019 na akci „Rekonstrukce komunikace V
Úhoru“
V průběhu stavby „Rekonstrukce komunikace V Úhoru“ navrhl technický dozor stavby se zástupci
MČ v součinnosti se stavbyvedoucím rozšíření protipovodňových opatření – doplnění několika
odvodňovacích žlabů nad rámec zpracovaného projektu. Požádali jsme zhotovitele o ocenění
vyplývajících vícenákladů. Vícenáklady byly oceněny na 116241,20 Kč bez DPH. Technický dozor
uvedenou částku za požadované vícepráce odsouhlasil.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 40/2019 na akci „Rekonstrukce
komunikace V Úhoru“ s dodavatelem spol. HES stavební s.r.o., IČO: 28143213, kterým se zvyšuje
cena za dílo o částku 116241,20 Kč bez DPH.
T: 30.9.2019
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/21/2019/RMČ
10. Havárie vodovodu v budově ÚMČ
V minulém týdnu byla havárie vodovodního rozvodu v budově ÚMČ a natekla vody do serverovny. Je
třeba provést rekonstrukci vnitřních rozvodů. Proto jsme požádali o cenovou nabídku p. Slabého, který
havárii v budově ÚMČ řešil.
Předpokládaný rozpočet rekonstrukce vnitřních rozvodů studené vody:
Materiál 9000,- (vnitřní rozvody)
Průrazy 1800,Oprava havárie - 2800.Práce 5000.- (Počítáme se dvěma dny)
Rekonstrukce vodovodní přípojky se pohybuje okolo 2000Kč za metr.
Toto je opravdu hrubý odhad. Myslím, že do 25000kč bychom se měli vejít.
Děkuji
S pozdravem
Tomáš Slabý
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou rekonstrukce vnitřních rozvodů studené vody v budově ÚMČ v max.
částce bez DPH 25 tis. Kč u p. Tomáše Slabého, IČ 68858426.
T: 31.10.2019
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/21/2019/RMČ
11. Smlouvy o spořicích účtech s Českou spořitelnou
Pan tajemník prověřil úročení peněz na účtech MČ a vyjednal s Českou spořitelnou pro lepší úročení
zřízení 2 spořicích účtů k běžným účtům, jednoho pro hlavní činnost a druhého pro vedlejší
hospodářskou činnost.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením smluv o spořicích účtech číslo 500068052/0800 a číslo 500068132/0800
s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782.
T: 31.10.2019
Zodpovídá: Vítek, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/21/2019/RMČ
12. Magnetická tabule
V rámci vylepšení fungování úřadu by bylo vhodné pořídit velkou popisovatelnou magnetickou tabuli
jako pomůcku pro veškerá jednání, prezentace a zkvalitnění logistiky. Proto jsme požádali o nabídku
firmu Coprint s.r.o. Byla nám nabídnuta tabule Premium 1800x1200 mm v ceně 4.669,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou magnetické tabule na ÚMČ v ceně 4.669,- Kč bez DPH od firmy Coprint
s.r.o., IČ: 26961318
T: 31.10.2019
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 11/21/2019/RMČ
13. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000
Sb. hl. m. Prahy
Dne 30.8.2019 došel na ÚMČ k vyjádření návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění. V
příloze č. 4, části A stávajícího Statutu jsou navrhovány změny dvou položek a vložení jedné nové
položky v důsledku změny zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
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Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
55/2000 Sb. hl. m. Prahy, bez připomínek.
T: 30.9.2019
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 12/21/2019/RMČ
14. Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení akce „Vestecká spojka II.
etapa včetně napojení na D1“
Vzhledem k tomu, že ZMČ nepřijalo na svém zasedání dne 16.9.2019 k projektové dokumentaci pro
územní řízení akce „Vestecká spojka II. etapa včetně napojení na D1“ žádné usnesení, bylo by vhodné,
aby odsouhlasila připomínky k této projektové dokumentaci alespoň RMČ. Pokud se tak nestane, MČ
se k tomuto stupni projektové dokumentace nevyjádří a připomínky vyplývající z RMČ zadaného
hlukového a dopravního posouzení tak nebudou do dokumentace zapracovány.
Návrh usnesení:
Rada 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).
Městská část 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
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- 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: 30.9.2019
Zodpovídá: Venturová
Hlasování:
Pro: Archalousová, Venturová, Brichová Kratochvílová, Vitvarová
Proti: Pařík
Bylo přijato usnesení 13/21/2019/RMČ
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

RNDr.
Michaela
Archalousová

Digitálně podepsal
RNDr. Michaela
Archalousová
Datum: 2019.09.23
14:41:50 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha - Šeberov

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2019.09.23
Venturová Datum:
14:46:39 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha - Šeberov
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