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

Usnesení ze 79. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 16. 3. 2022
1/79/2022/RMČ - VZ 1/2022 „Cyklostezka K Trníčku – Na Jelenách, ETAPA I“ – výběr zhotovitele
RMČ
1/ schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky č. 1/2022 „Cyklostezka K Trníčku – Na Jelenách, ETAPA
I“ na základě doporučení hodnotící komise spol. FRFOL s.r.o., IČ: 07070454,
2/ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku č. 1/2022 „Cyklostezka K Trníčku – Na Jelenách,
ETAPA I“ se zhotovitelem spol. FRFOL s.r.o., IČ: 07070454, za cenu 2 480 065,26 Kč vč. DPH.
T: 31. 3. 2022
Zodpovídá: Venturová
2/79/2022/RMČ - Žádosti o proplacení příspěvku na cvičení Klubu aktivních 55+
RMČ souhlasí s proplacením příspěvku na cvičení Klubu aktivních 55+ paní Zuzaně Zdeňkové a paní
Petře Pientkové výjimečně v měsíci březnu z vážných zdravotních důvodů.
T: 31. 3. 2022
Zodpovídá: Dvořáková
3/79/2022/RMČ - Pronájem hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích
RMČ souhlasí s pronájmem hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích paní Petře Pientkové, občance
Šeberova.
T: 31. 3. 2022
Zodpovídá: Dvořáková
4/79/2022/RMČ - Vyhotovení znaleckých posudků pro směnu a výkup pozemků se spol. SATPO
RMČ schvaluje objednávku vyhotovení znaleckých posudků o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemků
celých i dle geometrického plánu (parc. č. 1407/29, 1407/1, 1268/2, 714/7, 714/9 a 1407/17) u spol.
PROSCON s.r.o., IČ 49356381 za cenu 17.800,-Kč bez DPH.
T: 31. 3. 2022
Zodpovídá: Venturová
5/79/2022/RMČ - „Cyklostezka K Trníčku – Na Jelenách, ETAPA I“ - stavební dozor
RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy na stavební dozor na akci „Cyklostezka K Trníčku – Na Jelenách,
ETAPA I“ se spol. ORMI INVESTMENT, s.r.o., IČ: 28378164 za nabídnutou cenu 10.000,-Kč/měsíčně.
T: 31. 3. 2022
Zodpovídá: Venturová
6/79/2022/RMČ - Žádosti o zařazení tržních míst do přílohy nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy,
kterým se vydává tržní řád, platném znění
RMČ
1. nemá námitky k zařazení 2 tržních míst na Kunratické spojce, č. parc. 1484/4, k. ú. Šeberov do
přílohy nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád v platném znění:
- tržní místo o velikosti 100 m2 pro prodej vánočních stromků v měsíci prosinci,
- tržní místo o velikosti 12 m2 pro stánek na prodej jahod/ovoce v měsících červnu, červenci a srpnu,
2. pověřuje tajemníka zasláním tohoto stanoviska na MHMP.
Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

T: 31. 3. 2022
Zodpovídá: Vítek
7/79/2022/RMČ - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Pražská
plynárenská Distribuce, a.s. a hlavním městem Prahou
RMČ
1. souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Pražská
plynárenská Distribuce, a.s., IČ: 27403505, a hlavním městem Prahou na pozemku parc. č. 564/9, k. ú.
Šeberov pro stavbu/přeložku plynárenského zařízení v rámci stavby č. 0106 - TV Šeberov, etapa 0022 –
K Hrnčířům za cenu 1.000,- Kč bez DPH,
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
T: 30. 4. 2022
Zodpovídá: Venturová
8/79/2022/RMČ - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se spol.
PREdistribuce, a. s. a hlavním městem Prahou
RMČ
1. souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.
SOB/21/08/007370/2022 se spol. PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, a hlavním městem Prahou na
pozemku parc. č. 564/9, k. ú. Šeberov v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy v rámci
stavby č. 0106 - TV Šeberov, etapa 0022 – K Hrnčířům za cenu 1.000,- Kč bez DPH,
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
T: 30. 4. 2022
Zodpovídá: Venturová
9/79/2022/RMČ - Smlouva o zřízení věcného břemene se spol. PREdistribuce, a. s.
RMČ
1. souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/15104/2155189 se spol.
PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, na pozemcích parc. č. 1449/40 a 99/13, k. ú. Šeberov, za účelem
umístění a provozování součásti distribuční soustavy – podzemního vedení NN a budovy bez č.p. nebo
ev., stavby technického vybavení TS 2037, za cenu 19.680,- Kč bez DPH,
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
T: 30. 4. 2022
Zodpovídá: Venturová
10/79/2022/RMČ - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti se spol. T-Mobile
Czech Republic a.s.
RMČ
1. souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti se spol. T-Mobile
Czech Republic a.s., IČ: 64949681, na pozemcích parc. č. 979/2 (ostatní komunikace), parc. č. 982
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 868 (ostatní komunikace), parc. č. 981/2 (zeleň), parc. č. 564/11
(orná půda), parc. č. 682/1 (ostatní komunikace), parc. č. 862 (ostatní komunikace), parc. č. 564/9 (ostatní
komunikace), parc. č. 122/31 (silnice) , parc. č. 122/15 (silnice), parc. č. 122/13 (silnice), parc. č. 122/23
(silnicce), parc. č. 136/2 (ostatní komunikace), parc. č. 558/2 (orná půda), parc. č. 129/1 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 121/2(ostatní komunikace), vše v k. ú. Šeberov, v souvislosti s budováním
komunikační sítě, která bude podzemní stavbou pod označením „TMCZ K Hrnčířům, Šeberov“, cena za
zřízení služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku, DPH bude připočtena v zákonné výši
dle platných právních předpisů,
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti.
T: 30. 6. 2022
Zodpovídá: Venturová

Usnesení 79. RMČ Praha - Šeberov ze dne 16. 3. 2022
2

11/79/2022/RMČ - Úprava rozpočtu č. 7/2022 v souvislosti s účelovou investiční dotací na
detašované pracoviště ZŠ v Baráčnické rychtě
Rada Městské části Praha – Šeberov schvaluje v souvislosti s účelovou investiční dotací na detašované
pracoviště ZŠ v Baráčnické rychtě úpravu rozpočtu č. 7/2022:
SU OdPa
Položka
ORJ
UZ ORG
částka
231

231

6330Převody
vlastním
fondům v rozpočtech
územní úrovně
3117 –
První stupeň ZŠ

4251400
Invest.
převody
mezi
statutárními městy vč.
hl.m.Prahy a jejich měst.
obvody nebo částmi
6121–
400
Stavby

84

84

0081765000135

0081765000135

Příjem
+600
Kč

tis.

Výdaj
+600
Kč

tis.

T: 31. 3. 2022
Zodpovídá: Jirásková
12/79/2022/RMČ - Úprava rozpočtu č. 8/2022 v souvislosti s účelovou neinvestiční dotací pro místní
lidovou knihovnu
Rada Městské části Praha – Šeberov schvaluje v souvislosti s účelovou neinvestiční dotací pro místní
lidovou knihovnu úpravu rozpočtu Městské části Praha – Šeberov č. 8/2022:
SU OdPa
Položka
ORJ
UZ ORG
částka
231

6330Převody
vlastním
fondům v rozpočtech
územní úrovně

231

3314 –
Činnosti knihovnické

4137600
Neinvest. převody mezi
statutárními městy vč. hl. m.
Prahy a jejich městskými
obvody nebo částmi
5136–
600
Knihy a obdobné listinné
informační prostředky

81

Příjem
+0,9 tis. Kč

81

Výdaj
+0,9 tis. Kč
T: 31. 3. 2022
Zodpovídá: Jirásková

13/79/2022/RMČ - Odstranění náletů u rybníku Brůdek
RMČ souhlasí s objednáním odborného odstranění náletových dřevin u společnosti Lesy hl. m. Prahy, IČ:
45247650 za cenu 49.727,- Kč + DPH a pověřuje tajemníka vystavením objednávky.
T: 18. 3. 2022
Zodpovídá: Vítek
14/79/2022/RMČ - Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky s názvem „Projektové
dokumentace pro rekonstrukci komunikace a hráze rybníku Brůdek“
RMČ souhlasí s uzavřením Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky s názvem „Projektové
dokumentace pro rekonstrukci komunikace a hráze rybníku Brůdek“ se Státním pozemkovým úřadem,
Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hl. m. Praha.
T: 30. 4. 2022
Zodpovídá: Venturová
Digitálně podepsal RNDr.

RNDr. Michaela Michaela Archalousová
2022.03.17
Archalousová Datum:
13:07:10 +01'00'

Ing. Václav Pařík
radní MČ Praha – Šeberov

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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