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

Usnesení ze 49. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 2.12.2020
1/49/2020/RMČ - Návrh rozpočtu MČ, ZŠ a MŠ na rok 2021, rozpočtový výhled
RMČ schvaluje
1/ návrh rozpočtu na rok 2021 ZŠ V Ladech 6, Praha 4:
•
Celkový objem výnosů 2 222 700,--Kč
•
Celkový objem nákladů 2 222 700,--Kč
2/ návrh rozpočtu na rok 2021 MŠ Na Příčné mezi 186, Praha 4:
•
Celkový objem výnosů 1 908 000,--Kč
•
Celkový objem nákladů 1 908 000,--Kč
3/ návrh rozpočtu na rok 2021 MČ Praha – Šeberov:
Hlavní činnost:
•
Celkový objem příjmů 23 474 500,--Kč
•
Celkový objem výdajů 23 474 500,--Kč
Vedlejší hospodářská činnost:
•
Celkový objem výnosů 1 280 500,--Kč
•
Celkový objem nákladů 557 000,--Kč
•
Hospodářský výsledek před zdaněním 723 500,--Kč
4/ návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ do r. 2026 .
RMČ souhlasí
1/ se zveřejněním návrhů na úřední desce a na www.seberov.cz,
2/ s předložením návrhů ke schválení na zasedání zastupitelstva MČ po schválení rozpočtu HMP.
T: 15.1.2021
Zodpovídá: Archalousová
2/49/2020/RMČ - Pravidla pro výstavbu na území MČ Praha – Šeberov – Pravidla pro jednání
s investory - stavebníky
RMČ
1/ schvaluje Pravidla pro výstavbu na území MČ Praha – Šeberov – Pravidla pro jednání s investory
– stavebníky a předkládá je na nejbližší zasedání ZMČ.
2/ doporučuje ZMČ stanovit v příloze č. 1: sazby finančního příspěvku takto:
Příspěvek na infrastrukturu (čl. II písm. k) Zásad) je určen jako součin m2 HPP záměru a
částky 500,- Kč.
V případě záměru vyžadujícího změnu územního plánu hl. m. Prahy se uplatní rovněž územně
plánovací příspěvek (čl. II písm. l) Zásad) ve výši 1500,- Kč/m2.
T: 14.12.2020
Zodpovídá: Venturová.
3/49/2020/RMČ - Bezdůvodné obohacení – ul. Musilova
RMČ:
•
bere na vědomí objednání znaleckého posudku ceny za neoprávněné užívání pozemků č. parc.
302/19, 303/7, 1471/12, 1470/7,1470/6, vše k. ú. Šeberov, dle geometrického plánu zpracovaného
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Petrem Veidenthalerem č. 2024-45/2019, podle kterého navrhujeme letos cenu uhradit, u Obchodní
společnosti PROSCON, s.r.o., znalecký ústav v oboru ekonomika, IČO: 49356381za max. cenu 10
tis. Kč bez DPH,
•
souhlasí s objednávkou revizního znaleckého posudku k posudku, který nechaly zpracovat
žalovatelky za neoprávněné užívání pozemků č. parc. 302/19, 303/7, 1471/12, 1470/7,1470/6, vše k.
ú. Šeberov, dle geometrického plánu zpracovaného Petrem Veidenthalerem č. 2024-45/2019, u
Obchodní společnosti PROSCON, s.r.o., znalecký ústav v oboru ekonomika, IČO: 49356381 za max.
cenu 15 tis. Kč bez DPH,
•
souhlasí s uhrazením ceny za neoprávněné užívání za období od 19.12.2019 do 30.11.2020
pozemků č. parc. 302/19, 303/7, 1471/12, 1470/7,1470/6, vše k. ú. Šeberov, dle geometrického plánu
zpracovaného Petrem Veidenthalerem č. 2024-45/2019, dle znaleckého posudku na stanovení ceny
za neoprávněné užívání pozemků pod komunikacemi a chodníkem, jenž nechá zpracovat Městská
část Praha – Šeberov od Obchodní společnosti PROSCON, s.r.o., znalecký ústav v oboru ekonomika,
IČO: 49356381 ve výši 117 tis.Kč celkem a to s výhradou, že Městská část Praha – Šeberov má v
současné době pochybnosti o tom, že bezdůvodné obohacení vzniklo na straně městské části, a proto
si Městská část Praha – Šeberov vyhrazuje právo požadovat vrácení uhrazené částky v závislosti na
budoucím právním posouzení (včetně výsledku probíhajícího soudního řízení) a současně úhradou
této částky Městská část Praha – Šeberov neuznává, že by Městská část Praha – Šeberov měla platit
vlastníkům pozemků bezdůvodné obohacení nebo jakoukoli částku bezdůvodného obohacení
doplácet.
•
předkládá projednání úhrady za neoprávněné užívání pozemků č. parc. 302/19, 303/7,
1471/12, 1470/7,1470/6, vše k. ú. Šeberov, dle geometrického plánu zpracovaného Petrem
Veidenthalerem č. 2024-45/2019, na nejbližší zasedání ZMČ.
T: 14.12.2020
Zodpovídá: Venturová
4/49/2020/RMČ - Nákup mobiliáře
RMČ souhlasí s objednávkou městského mobiliáře z e-shopu vyroba-advas.cz, ADVAS s.r.o., IČ
27549674: 12 ks Betonová parková lavička s opěradlem, cena 3214,-Kč bez DPH, celkem 38568,Kč bez DPH, 1 ks Koš City se zásobníkem na sáčky se sloupkem, cena 2798,-Kč bez DPH, 2 ks
Betonový odpadkový koš s pozinkovanou vložkou, cena za ks 2902,-Kč bez DPH, celkem 5804,-Kč
bez DPH,
+ cena za dopravu vč. rozmístění mobiliáře po městské části.
T: 15.12.2020
Zodpovídá: Vítek
5/49/2020/RMČ - Návrh nařízení hlavního města Prahy, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb.
hl. m. Prahy
RMČ nemá připomínky k návrhu nařízení hlavního města Prahy, kterým se mění nařízení č. 19/2017
Sb. hl. m. Prahy a pověřuje tajemníka odesláním tohoto stanoviska odbor dopravy MHMP.
T: 16.12.2020
Zodpovídá: Vítek
6/49/2020/RMČ - Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 20/2006 Sb., hl. m. Prahy, o
maximálních cenách osobní taxislužby
RMČ nemá připomínky k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 20/2006 Sb., hl. m. Prahy, o
maximálních cenách osobní taxislužby a pověřuje tajemníka odesláním tohoto stanoviska odboru
daní, poplatků a cen MHMP.
T: 20.12.2020
Zodpovídá: Vítek
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7/49/2020/RMČ - Inventarizační a likvidační komise - změna
RMČ schvaluje úpravu usnesení č. 14/46/2020/RMČ ze dne 14.10.2020 takto:
RMČ jmenuje inventarizační komisi ve složení: Předsedkyně: Bohumila Černá, Členka: Tereza
Pospíšilová, Členka: Anna Duchková.
RMČ schvaluje úpravu usnesení č. 15/46/2020/RMČ ze dne 14.10.2020 takto:
RMČ jmenuje likvidační komisi ve složení: Mgr. Jiří Vítek – předseda, Pavlína Kollárová – členka,
Ludmila Dvořáková – členka.
T: 15.2.2020
Zodpovídá: Černá, Vítek
8/49/2020/RMČ - Provoz Baráčnické rychty
RMČ schvaluje obnovení provozu kroužků a kurzů v Baráčnické rychtě v Hrnčířích od pondělí
7.12.2020. Všechny kroužky a kurzy musí splňovat aktuální nařízení vlády.
T: 7.12.2020
Zodpovídá: Vítek
9/49/2020/RMČ - Výpověď pojistných smluv č. 48702770-13 a 2946554603
RMČ souhlasí s výpovědí pojistných smluv:
1/ č. 48702770-13 k 6.3.2021,
2/ č. 2946554603 k 28.8.2021.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Venturová
10/49/2020/RMČ - Masopust
RMČ souhlasí s objednávkou Masopustu u Spolku DIVADLO V PYTLI, IČ: 06012418, v termínu
14.2.2021 za cenu 25 tis. Kč za dodržení aktuálně platných nařízení vlády.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Vítek
11/49/2020/RMČ - Smlouva o zřízení věcného břemene se spol. PREdistribuce č.
VV/G33/14449/2051019
RMČ souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/14449/2051019
vymezeného geometrickým plánem č. 2068-387/2019 pro k.ú. Šeberov, schváleném Katastrálním
úřadem pro hlavní město Prahu dne 10. 8. 2020 pod č. PGP – 3375/2020 -101, na pozemcích č. parc.
191/1, 191/2 a 536/1, vše k. ú. Šeberov, za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy
kabelového vedení VN a NN včetně telekomunikačního vedení se spol. PREdistribuce, a.s., IČ
27376516, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 55.615,- Kč bez DPH.
T: 31.1.2021
Zodpovídá: Venturová, Kollárová
12/49/2020/RMČ - Smlouva o zřízení věcného břemene se spol. PREdistribuce č.
VV/G33/14459/2051048
RMČ souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. č. VV/G33/14459/2051048
vymezeného geometrickým plánem č. 2066-328/2020 pro k.ú. Šeberov, schváleném Katastrálním
úřadem pro hlavní město Prahu dne 10. 8. 2020 pod č. PGP – 3376/2020 -101, na pozemku č. parc.
191/2, k. ú. Šeberov, za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy kabelového vedení

Usnesení 49. RMČ Praha - Šeberov ze dne 2.12.2020
3

NN včetně telekomunikačního vedení se spol. PREdistribuce, a.s., IČ 27376516, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 3.750,- Kč bez DPH.
T: 31.1.2021
Zodpovídá: Venturová, Kollárová
13/49/2020/RMČ - Program zasedání ZMČ dne 14.12.2020
RMČ schvaluje program zasedání ZMČ konaného dne 14.12.2020 v tělocvičně ZŠ V Ladech 6:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola zápisu předchozího zasedání
5. Kontrola plnění předchozích usnesení
6. Rozpočtové provizorium MČ na rok 2021
7. Podání připomínek k 5. aktualizaci Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
8. Zásady pro výstavbu na území MČ – Pravidla pro jednání s investory – stavebníky
9. Úprava rozpočtu č. 21/2020 v souvislosti s poskytnutím účelové dotace HMP na akci
Cyklostezka V Trníčku - Na Jelenách
10. Úprava rozpočtu MČ č. 22/2020 v souvislosti s dotací HMP na posílení mzdových prostředků
zaměstnancům v oblasti obecního školství
11. Úprava rozpočtu č. 23/2020 v souvislosti s poskytnutím účelové dotace HMP na akci Výsadba
zeleně
12. Úprava rozpočtu č. 24/2020 v souvislosti se změnou účelu použití části dotací z odvodu z
výherních hracích přístrojů
13. Statut zaměstnaneckého fondu
14. Kontrolní výbor
15. Bezdůvodné obohacení - ul. Musilova a související úprava rozpočtu č. 25/2020
16. Žádost o odsvěření veřejného osvětlení
17. Různé, informace
T: 14.12.2020
Zodpovídá: Venturová
14/49/2020/RMČ - Termíny zasedání ZMČ v roce 2021
RMČ schvaluje termíny konání ZMČ v roce 2021: 25.1., 19.4., 21.6., 13.9., 8.11., 20.12.

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal
Ing. Petra Venturová
Datum: 2020.12.07
16:22:48 +01'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

Digitálně podepsal
RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
Datum: 2020.12.07
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RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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