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

Zápis z 26. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 27.11.2019
Přítomni: pp. Venturová, Archalousová, Vitvarová, Pařík, Vítek
Omluveni: pí. Brichová Kratochvílová
Zapisuje: pí. Dvořáková
Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla místostarostka, zahájení v 16:30.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna jsou již splněna nebo probíhají.
2. Výsadba dřevin do sportovně oddychového areálu v Šeberově
Vzhledem k tomu, že se podařilo vysoutěžit vysázení naplánované aleje ve sportovně oddychovém
areálu v Šeberově levněji, než je obdržená dotace od HMP na tento účel, poptali jsme ještě další
výsadbu dřevin. Nabídka od spol. Sadovnický a zahradnický servis s.r.o., která by byla schopná ještě
letos výsadbu provést, je za 200244,- Kč bez DPH. Z dotace zbývá cca 93 tis. Kč bez DPH. Zbytek
nabídky bychom mohli financovat z rozpočtu MČ, protože na položce údržby zeleně zbývají finance,
které nebyly uhrazeny za celoroční údržbu Ironexu.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou výsadby dřevin do sportovně oddychového areálu v Šeberově u spol.
Sadovnický a zahradnický servis s.r.o., IČ 27404862, za cenu 200244,-Kč bez DPH.
T: 15.12.2019
Zodpovídá: Archalousová, Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/26/2019/RMČ

3. Odpis majetku
Inv. číslo

Název

Cena

MC5000 stůl VIKA amon (cury)
010649

Tel: 244911713
Fax: 244912801

Umístění

Datum
pořízení
1 Baráčnická rychta poničen
14.10.2006
299,00

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

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

MC5000 skříňka BESTA bílá
010655
vstupenky č. 1471757-1471800
vstupenky č. 1953601-1953700
Příjmový pokladní doklad AK
0057653-0057700
Svítidlo Osmont - Aura2 (malé
kulaté)
Svítidlo Osmont - Aura2 (malé
kulaté)
Svítidlo Osmont - Aura2 (malé
kulaté)
Celkem

1 Baráčnická rychta poničená
290,00
ÚMČ
44,00
ÚMČ
100,00
ÚMČ
48,00
1 Baráčnická rychta rozbité
014,95
1 Baráčnická rychta rozbité
014,95
1 Baráčnická rychta rozbité
014,95
5
825,85

25.10.2006

29.08.2006
29.08.2006
29.08.2006

Majetek v Baráčnické rychtě poničen.
Vstupenky – ÚMČ již nepoužívá – jedná se o přísně zúčtovatelné tiskopisy a musí se každý měsíc
inventarizovat. Přetahuje se to již asi dva roky z měsíce na měsíc.
To samé je u příjmových dokladů – ÚMČ používá stvrzenky.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s odpisem majetku:
Inv. číslo
Název
MC5000 stůl VIKA amon (cury)
010649
MC5000 skříňka BESTA bílá
010655
vstupenky č. 1471757-1471800
vstupenky č. 1953601-1953700
Příjmový pokladní doklad AK
0057653-0057700
Svítidlo Osmont - Aura2 (malé
kulaté)
Svítidlo Osmont - Aura2 (malé
kulaté)
Svítidlo Osmont - Aura2 (malé
kulaté)
Celkem

Cena

Umístění

Datum
pořízení
1 Baráčnická rychta poničen
14.10.2006
299,00
1 Baráčnická rychta poničená
25.10.2006
290,00
ÚMČ
44,00
ÚMČ
100,00
ÚMČ
48,00
1 Baráčnická rychta rozbité
29.08.2006
014,95
1 Baráčnická rychta rozbité
29.08.2006
014,95
1 Baráčnická rychta rozbité
29.08.2006
014,95
5
825,85
T: 31.1.2020
Zodpovídá: Vítek

Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/26/2019/RMČ
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4. Veřejná zakázka č. 5/2019 „Celoroční údržba Městské části Praha – Šeberov“ –
výběr dodavatele
Veřejná zakázka č. 5/2019 „Celoroční údržba Městské části Praha – Šeberov“ byla vypsána dne
2.10.2019 na základě usnesení ZMČ č. 5/5/2019/ZMČ ze dne 16.9.2019. Pro otevírání nabídek,
posouzení podmínek účasti a vyhodnocení nabídek jmenoval zadavatel hodnotící komisi ve složení pp.
Venturová, Archalousová, Vítek, Melzer, Melzerová. Hodnotící komise se sešla dne 4.112019 v 10:30.
Prostřednictvím profilu zadavatele byla elektronicky do termínu doručena 1 nabídka spol. MK3, a.s.,
za cenu 8.458.401,88 Kč bez DPH za 48 měsíců trvání smlouvy (měsíční paušál + určené hypotetické
množství jednotek dalších činností nezahrnutých do paušální odměny). Komise doporučila rozhodnout
o výběru nejvhodnější nabídky ve prospěch účastníka MK3, a.s., IČ 25043706, protože účastník podal
v zadávacím řízení jedinou nabídku a současně v plném rozsahu prokázal splnění všech podmínek
účasti v tomto zadávacím řízení a jeho nabídková cena odpovídá předpokládané hodnotě a je tedy pro
zadavatele akceptovatelná.
Návrh usnesení:
RMČ
1. schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky č. 5/2019 „Celoroční údržba Městské části Praha –
Šeberov“ na základě doporučení hodnotící komise spol. MK3, IČ 25043706,
2. souhlasí s uzavřením Smlouvy o celoroční údržbě Městské části Praha – Šeberov na zakázku č.
5/2019 „Celoroční údržba Městské části Praha – Šeberov“ s dodavatelem MK3, a.s., IČ
25043706, po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek podle §242, odst. 2 zákona o veřejných
zakázkách za paušální měsíční odměnu 172058,37 Kč bez DPH a dále za jednotkové ceny
uvedené v nabídce na další činnosti nezahrnuté do paušální odměny.
T: 31.12.2019
Zodpovídá: Vítek, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/26/2019/RMČ
5. ZÁMĚR pronájmu plochy na jižní části oplocení minigolfu ve sportovním areálu
Šeberov firmě Krofta Uniservis
Dne 25.11.2019 došla na ÚMČ žádost p. Petra Krofty, jednatele společnosti Krofta Uniservis spol.
s r.o. o pronájem plochy na jižní části oplocení minigolfu ve sportovním areálu Šeberov na pozemku
1449/26 k. ú. Šeberov o velikosti 2 m x 1 m, pro umístění reklamního transparentu.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se záměrem pronájmu plochy na jižní části oplocení minigolfu ve sportovním areálu
Šeberov na pozemku 1449/26 k. ú. Šeberov o velikosti 2 m x 1 m, pro umístění reklamního
transparentu firmě Krofta Uniservis, s. r. o., IČ 61247065, na dobu neurčitou za úhradu 5.000,Kč/plochu/rok, vč. DPH.
T: 15.12.2019
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/26/2019/RMČ
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6. Úprava rozpočtu MČ č. 28/2019 – přesuny mezi položkami v rámci kapitoly
Návrh usnesení:
Rada Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č.
28/2019 – přesuny mezi položkami v rámci kapitoly:
SU

OdPa

Položka

ORJ

231

6171 - Činnost
místní správy

900

Výdaj – 10 tis. Kč

231

6171 - Činnost
místní správy

5166 – Konzultační,
poradenské a právní
služby
5167 – Služby školení a
vzdělávání

900

Výdaj + 10 tis.
Kč

UZ ORG

částka

T: 31.12.2019
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/26/2019/RMČ
7. Žádost o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR
výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životního
prostředí:
Číslo výzvy 9/2019
Prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích
Podoblast 5.4 Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích
Podporované aktivity
5.4.A – Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních
prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění
podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech
Oprávnění příjemci podpory
Všechny typy subjektů s prokazatelným vztahem k místu realizace
projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.
Termíny výzvy
Žádost je možné podat v období od 14. 10. 2019 10:00 do 31. 8. 2020,
nejpozději však do vyčerpání alokace
Výše podpory
Minimální výše podpory na jeden projekt činí 20 tis. Kč
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 250 tis. Kč
Maximální míra podpory je stanovena na 100 % ze způsobilých výdajů.
Způsob výpočtu výše podpory je uveden v čl. 4
Alokace 100 mil. Kč
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory do výzvy č. 9/2019 v rámci Národního
programu Životní prostředí na zakládání a obnovu ploch zeleně na území MČ.
T: 31.3.2020
Zodpovídá: Vítek
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Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/26/2019/RMČ
8. Změna nájemce hrobového místa č. 157
Došla na ÚMČ žádost o změnu nájemce hrobového místa číslo 157. Původní nájemce Václav Škrdleta
(zemřel) na nového nájemce Štefan Pelúch.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se změnou nájemce hrobového místa číslo 157 z původního nájemce p. Václava
Škrdlety na nového nájemce p. Štefana Pelúcha.
T: 31.12.2019
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/26/2019/RMČ
9. Pronájem urnového hrobového místa
Dne 20.11.2019 došla na ÚMČ žádost o pronájem urnového hrobového místa od. pí. Dity Bayerové,
občanky Šeberova.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích pí. Ditě Bayerové,
občance Šeberova.
T: 31.12.2019
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/26/2019/RMČ
10. Smlouva o zřízení služebnosti pí. Pechová
Dne 3.4.2019 přijala RMČ usnesení č. 6/10/2019/RMČ o Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě s pí. Romanou Pechovou na pozemku parc. č. 1118 v k. ú. Šeberov pro
vybudování vodovodní přípojky a kanalizační přípojky za cenu 5 tis. Kč bez DPH za jednu přípojku,
tedy celkem za 10 tis. Kč bez DPH. Nyní je třeba uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti.
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pí. Romanou Pechovou
na pozemku parc. č. 1118 v k. ú. Šeberov pro služebnost vodovodní přípojky a kanalizační
přípojky za cenu 5 tis. Kč bez DPH za jednu přípojku, tedy celkem za 10 tis. Kč bez DPH,
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
T: 31.12.2019
Zodpovídá: Kollárová, Venturová
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Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/26/2019/RMČ
11. Smlouva o zřízení věcného břemene s PREdistribuce
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene osobní služebnosti s PREdistribuce, a. s.,
IČ: 27376516, na parc. č. 1118/1 v k. ú. Šeberov podle geometrického geometrickém plánu
č. 2023-341/2019, schváleném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště
Praha dne 2.10.2019 pod č. PGP-4563/2019-101, za jednorázovou cenu 5000,-Kč bez DPH,
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
T: 31.12.2019
Zodpovídá: Kollárová, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/26/2019/RMČ
12. Program zasedání ZMČ dne 9.12.2019
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje program zasedání ZMČ Praha – Šeberov, konaného dne 9.12.2019 od 18:00 ve
špejcharu:
1.
Zahájení
2.
Volba ověřovatelů zápisu
3.
Schválení programu
4.
Kontrola zápisu předchozího zasedání
5.
Kontrola plnění předchozích usnesení
6.
Rozpočtové provizorium MČ
7.
Úprava rozpočtu č. 29/2019 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP VVV v rámci výzvy
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II
8.
Úprava rozpočtu č. 30/2019 v souvislosti s přijetím smluvní pokuty za porušení povinnosti
provést dílo ve sjednaném termínu od spol. PRAGOTRADE
9.
Zápis ze zasedání kontrolního výboru konaného 17.9.2019
10.
Smlouvy o vypořádání závazků s MŠ Na Příčné mezi a ZŠ V Ladech - úprava usnesení č.
10/2/2019/ZMČ ze dne 4.3.2019
11.
Výkup pozemků pod ul. Musilova - informace
12.
Různé, informace
T: 29.11.2019
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 11/26/2019/RMČ
13. Dovoz obědů
Dosud jsme měli dovážené obědy od Jihoměstské sociální pro občany, kteří si je ze zdravotních nebo
sociálních důvodů nemohou sami zajistit. Nejdříve hradila MČ za každý oběd 20 Kč za dovoz a
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občané 60 Kč za oběd. Od minulého roku chce Jihoměstská sociální za každý oběd 60 Kč od občanů a
50 Kč za dovoz a sociální službu od MČ. V letošním roce by to mělo být 120 tis. Kč pro 14 občanů,
z nichž např. pouze 3 odebírají obědy i o víkendu. Uvedenou částku nemá MČ v rozpočtu a zdá se jako
naprosto neadekvátní poskytnuté službě. ZMČ schválilo smlouvu s Jihoměstskou sociální na rok 2019
za 60 tis. Kč za rok. To Jihoměstské sociální nestačí. Proto jsme poptali jiné možnosti. Jako nejlepší se
jeví nabídka od Mosaica Catering, od které má zajištěn dovoz obědů sousední MČ Praha – Kunratice.
Oběd stojí 90 Kč vč. dopravy. V nabídce jsou vždy polévka a 2 hlavní jídla na výběr 1 týden dopředu.
Dovoz nefunguje o víkendu a státních svátcích a Vánocích. Lze si však objednat např. ve čtvrtek a
v pátek obě hlavní jídla a mít tak zajištěno stravování i na víkend. Proto navrhujeme přispívat 30 Kč na
každý oběd, čímž by cena oběda pro občany byla zachována ve stávající výši 60 Kč. Nárok na
příspěvek by měli mít stávající odběratelé a dále občané MČ, kteří nejsou schopni ze zdravotních nebo
sociálních důvodů si oběd sami zajistit.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí k 31.12.2019 s ukončením dovozu obědů pro seniory od spol. Jihoměstská sociální.
Obědy budou od 1.1.2020 seniorům nabídnuty od spol. Mosaica Catering - David Malantuk, IČ
49856138. MČ bude přispívat částkou 30 Kč na každý oběd pro stávající odběratele a dále pro občany
MČ, kteří nejsou schopni ze zdravotních nebo sociálních důvodů si oběd sami zajistit.
T: od 1.1.2020
Zodpovídá: Vítek, Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 12/26/2019/RMČ

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

RNDr.
Michaela
Archalousová

Digitálně podepsal
RNDr. Michaela
Archalousová
Datum: 2019.12.02
12:52:26 +01'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2019.12.02
Venturová Datum:
12:56:20 +01'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov
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