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

Usnesení z 86. jednání Rady Městské části Praha – Šeberov
konaného dne 22. 6. 2022

1/86/2022/RMČ – Předvolební kampaň
RMČ souhlasí se zveřejněním bezplatné prezentace na komunální volby ve Zpravodaji č. 4/2022
v rozsahu 1 stránky A5 pro všechna uskupení, kandidující v naší MČ.
T: 30. 8. 2022
Zodpovídá: Dvořáková, Vítek
2/86/2022/RMČ – Gastro – detašované pracoviště ZŠ (baráčnická rychta)
Rada městské části Praha – Šeberov souhlasí s objednáním gastro vybavení výdejny obědů v souvislosti
se změnou užívání budovy Baráčnické rychty v souladu s nabídkou od společnosti Pavel Horský, Gastro
ŽE-HO servis, IČ: 61480517 za cenu 301.378,- Kč bez DPH.
T: 30. 6. 2022
Zodpovídá: Venturová

3/86/2022/RMČ – Pronájem plochy na oplocení minigolfu
RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu plochy na jižní části oplocení minigolfu ve sportovním
areálu Šeberov na pozemku parc. č. 1449/26 k. ú. Šeberov o velikosti max. 200 x 100 cm pro umístění 2
ks lehkého reklamního transparentu (vlajková polyesterová a další tkanina, vinylová tkanina, plátno
apod.) pro J&J Renova, s. r. o., IČ 62411594 na dobu neurčitou za úhradu 5.000,- Kč / plochu / rok vč.
DPH.
T: 30. 6. 2022
Zodpovídá: Dvořáková

4/86/2022/RMČ – Zrušení usnesení číslo 10/34/2020/RMČ ze dne 15. 4. 2020 – Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Rada městské části Praha – Šeberov ruší usnesení č. číslo 10/34/2020/RMČ o uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemek par. č. 536/1 k. ú. Šeberov z důvodu,
že smlouva o budoucí smlouvě nebyla nikdy uzavřena a byla rovnou uzavřena smlouva o zřízení věcného
břemene dne 13. 1. 2022 (schváleno radou dne 10. 11. 2021 pod číslem usnesení 13/70/2021/RMČ).
bez plnění
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5/86/2022/RMČ – Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství HMP (vyhláška o odpadech)
Rada městské části Praha – Šeberov nemá připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství HMP (vyhláška o odpadech) a pověřuje tajemníka odesláním
tohoto stanoviska magistrátu HMP.
T: 30. 6. 2022
Zodpovídá: Vítek
6/86/2022/RMČ – Návrh obecně závazné vyhlášky o zrušení OZV č. 3/2012 Sb. hl. m. Prahy a o
zrušení OZV č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy
Rada městské části Praha – Šeberov nemá připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky o zrušení
obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky
užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy, a o
zrušení vyhlášky č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města
Prahy a pověřuje tajemníka odesláním tohoto stanoviska magistrátu HMP.
T: 30. 6. 2022
Zodpovídá: Vítek
7/86/2022/RMČ – Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,
kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Rada městské části Praha – Šeberov nemá připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města
Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a pověřuje tajemníka odesláním tohoto stanoviska
magistrátu HMP.
T: 4. 7. 2022
Zodpovídá: Vítek
8/86/2022/RMČ – Zrušení usnesení č. 1/84/2022/RMČ ze dne 25. 5. 2022
RMČ ruší usnesení č. 1/84/2022/RM4 ze dne 25. 5. 2022 z důvodu nekomunikace ze strany společnosti
TERAsport – Müller s.r.o, IČ: 28486617.
bez plnění
9/86/2022/RMČ – Nákup mobiliáře – lavičky na náměstí
Rada městské části Praha – Šeberov souhlasí s objednáním 3 ks laviček u společnosti PRESBETON Nova
s.r.o., IČ: 47152532 za max. celkovou cenu 61.494,- Kč bez DPH.
T: 30. 6. 2022
Zodpovídá: Vítek
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