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

Usnesení ze 42. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 19.8.2020

1/42/2020/RMČ - Letní kino – oprava usnesení 3/41/2020/RMČ
RMČ opravuje usnesení č. 3/41/2020/RMČ ze dne 5.8.2020:
- objednáváme u spol. New Production Group, s.r.o., IČ 28772199,
- ostatní zůstává beze změny.
T: 31.8.2020
Zodpovídá: Venturová
2/42/2020/RMČ - PREdistribuce – Smlouva o smlouvě budoucí o připojení
RMČ souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN (T
odbočka) se spol. PREdistribuce, a.s., IČ 27376516, na připojení zařízení pro přisvícení přechodu
v ulici K Hrnčířům, parc. č. 533/37, k. ú. Šeberov, za cenu 3200,-Kč.
T: 31.8.2020
Zodpovídá: Venturová, Kollárová
3/42/2020/RMČ - PREdistribuce a ČEPS - Smlouva o zřízení věcného břemene č.
03A_0421_00030
RMČ souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 03A_0421_00030 vymezeného
geometrickým plánem č. 2002-190613/2019 ze dne 15.04.2019 na pozemcích č. parc. 32/17, 544/2,
564/9, 564/26, 1438/1, 1465/39, 1470/184, vše k. ú. Šeberov, pro výstavbu elektroenergetického
vedení (tzv. sdruženého vedení) se spol. PREdistribuce, a.s., IČ 27376516, a spol. ČEPS, a.s., IČ
25702556, za smluvní cenu 222.684,- Kč bez DPH.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Venturová, Kollárová
4/42/2020/RMČ - Dovoz obědů pro manžele Maškovy
RMČ souhlasí se zařazením manželů Boženy a Milana Maškových do seznamu občanů MČ, kteří
nejsou schopni ze zdravotních nebo sociálních důvodů si sami zajistit obědy, a MČ jim tak bude
přispívat částkou 30 Kč na každý oběd od spol. Mosaica Catering - David Malantuk, IČ 49856138.
T: 31.8.2020
Zodpovídá: Vítek
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5/42/2020/RMČ - Výstavba evakuační stanice v ulici K Safině a bytového domu za statkem v
Hrnčířích
RMČ bude souhlasit s vydáním souhlasného stanoviska se stavbou zamýšleného záměru bytového
domu na parc. č. 872/2,3,4, k. ú. Šeberov, v ulici K Safině, po splnění těchto kroků:
 Majitelé pozemků, p. Chomenko a p. Sidorov umožní okamžité obnovení prací na Evakuační
stanici Hrnčíře, ulice K Safině.
 Majitelé pozemků, tedy p. Chomenko a p. Sidorov, uzavřou s hl. m. Prahou dodatek ke
smlouvě o právu provést stavbu, kterým prodlouží souhlas se stavbou v souladu s rozhodnutím
vydaném na místě při kontrolní prohlídce stavby Změna stavby před dokončením, odborem
výstavby Prahy 11, sp. značka: OV/20/03721/Kut, kterým se schvaluje prodloužení termínu
dokončení stavby do 2. 10. 2023.
 Majitelé pozemků, tedy p. Chomenko a p. Sidorov uzavřou s hl. m. Prahou smlouvu, která je
nezbytná pro vybudování Evakuační stanice Hrnčíře (například kupní smlouvu nebo smlouvu o
zřízení věcného břemene).
 NAUTILA Architekti přepracují dokumentaci pro bytový dům tak, aby splašková kanalizace
byla přímo napojena do Evakuační stanice Hrnčíře, ulice K Safině, předběžný souhlas
projednán s PVS. Městská část nebude souhlasit se stavbou přípojky splaškové kanalizace v
komunikaci K Safině.
T: 31.8.2020
Zodpovídá: Venturová
6/42/2020/RMČ - VZ 2/2020 „Rekonstrukce a opravy komunikací Šeberov“ - vícepráce
RMČ bere na vědomí vícepráce na základě čl. IV, odst. 3, smlouvy o dílo č. 32/2020 v maximální výši
60 tis. Kč bez DPH.
T: 30.9.2020
Zodpovídá: Černá
7/42/2020/RMČ - Geometrické plány na dělení pozemku v ul. Mezi Rybníky a K Újezdu
RMČ souhlasí objednávkou zpracování 2 geometrických plánů:
1. na dělení pozemků č. parc. 99/3 a 99/4, k. ú. Šeberov
2. na dělení pozemku č. parc. 536/1, k. ú. Šeberov
u p. Jana Jelínka, IČ 87157691, za celkovou cenu 10 tis. Kč, není plátce DPH.
T: 31.8.2020
Zodpovídá: Venturová
8/42/2020/RMČ - Zpracování pravidel pro spolupráci MČ se stavebníky
RMČ souhlasí s objednávkou zpracování návrhu vzorových smluv a konzultace u prvních případů
jednání se stavebníky podle nových pravidel od spol. David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o.,
IČ 08801568, za cenu 20 tis. Kč bez DPH.
T: 31.8.2020
Zodpovídá: Venturová
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