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

Usnesení z 67. jednání Rady městské části Praha - Šeberov
konaného dne 9. 3. 2017
1/67/2017/RMČ - Návrh na změnu přílohy č. 1 k tržnímu řádu
RMČ navrhuje do nejbližší novely tržního řádu – přílohy č. 1 k nařízení č. 9/2011 Sb. Hl. m.
Prahy
1. zrušit 2 tržní místa na parc. č. 32/5 (3m2) a parc. č. 1421/17 (2m2) z důvodu
nebezpečnosti umístění
2. zřídit 2 nová tržní místa na parc. č. 1421/18 , každé o velikosti 3m2, opět příležitostně
1.4. – 31.7. vždy 8:00 – 19:00 pro sezónní ovoce, v blízkosti autobusové zastávky (od
autobusové zastávky směrem na opatovskou kruhovou křižovatku), kde je rychlost
snížena na 50 km/h a bude tam možné zastavení kupujících bezpečnější, podle
přiloženého nákresu.
RMČ pověřuje tajemnici Ing. Martinu Šteflovou zasláním výše uvedeného návrhu na Odbor
živnostenský a občanskoprávní MHMP.
T: 31.3.2017
Zodpovídá: Šteflová
2/67/2017/RMČ - Právní služby
RMČ souhlasí s tím, aby na právní služby nebylo vypsáno výběrové řízení, ale aby jednotlivé
právní služby byly objednávány zvlášť podle specializace, která je zrovna potřeba.
Zodpovídá: Venturová
3/67/2017/RMČ - Žádost o provedení auditu za rok 2017
RMČ souhlasí s podáním žádosti na MHMP o provedení kontroly hospodaření MČ za rok
2017.
T: 31.3.2017
Zodpovídá: Šteflová
4/67/2017/RMČ - Kupní smlouva na pozemky v centru Šeberova z Družstva náměstí
Šeberov do vlastnictví HMP / svěřeno MČ
RMČ souhlasí s návrhem kupní smlouvy mezi Družstvem náměstí Šeberov a Hl. m. Prahou /
svěřeno MČ Praha – Šeberov a pověřuje starostku předložením návrhu smlouvy ke schválení
ZMČ v nejbližším termínu.
T: 27.3.2017
Zodpovídá: Venturová
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5/67/2017/RMČ - Vrácení přeplatku pí. Dvořákové
RMČ bere na vědomí, že byla na žádost pí. Dvořákové vrácena finanční částka ve výši 6927,Kč.
6/67/2017/RMČ - Žádost o pronájem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích
RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem urnového hrobového místa pro
občana MČ.
T: 31.3.2017
Zodpovídá: Dvořáková
7/67/2017/RMČ - Smlouva o výpůjčce s p. Dvořákem
RMČ souhlasí s návrhem smlouvy o výpůjčce pozemků části pozemku parc.č. 1449/26 mezi
Hl. m. Prahou / svěřeno MČ Praha – Šeberov a panem Miroslavem Dvořákem, nar. 1979,
bytem Mezi Rybníky 376, Praha 4 – Šeberov pro chov ovcí v rámci ekologického projektu
„OVCE - náš pracovitý pomocník a kamarád“ a pověřuje starostku předložením návrhu
smlouvy ke schválení ZMČ v nejbližším termínu.
T: 27.3.2017
Zodpovídá: Venturová
8/67/2017/RMČ - Nabídka na inženýrskou činnost spojenou s dodatečným stavebním
povolením nové části Hrnčířského hřbitova
RMČ souhlasí s objednávkou inženýrské činnosti spojené s dodatečným stavebním povolením
nové části Hrnčířského hřbitova v nabídkové ceně 48 tis. Kč bez DPH.
T: 31.3.2017
Zodpovídá: Venturová
9/67/2017/RMČ - Nabídka p. Krpelána na kompletní rekonstrukci elektroinstalace
v bytě
RMČ souhlasí s cenovou nabídkou p. Krpelána na nové kompletní elektrorozvody
v adaptovaném bytě v I. patře budovy ÚMČ za cenu 45523,- Kč bez DPH, 55082,90 Kč vč.
DPH.
10/67/2017/RMČ - Blokové čištění komunikací
RMČ schvaluje objednání blokového čištění se splachem v termínu 2.-5.5.2017 u firmy
KOMWAG za cenu 157 tis. Kč bez DPH a pověřuje pí. Vašíčkovou vystavením objednávky.
T: 15.3.2017
Zodpovídá: Vašíčková
RMČ ukládá tajemnici zajistit souhlas a podmínky PVK s napojením na hydrant v ulici
V Ladech a odběrem vody v době blokového čištění.
T: 15.3.2017
Zodpovídá: Šteflová
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11/67/2017/RMČ - Program 19. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov
RMČ schvaluje program 19. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov, konaného dne 27.
3. 2017 od 18:00 hodin ve Špejcharu, ul. V Ladech:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola zápisu předchozího zasedání
5. Kontrola plnění předchozího usnesení
6. Stanovení členů ZMČ pro vyznačení doložky
7. Úprava v rámci schváleného rozpočtu MČ na rok 2017
8. Zrušení výboru pro školství, kulturu a sociální věci
9. Žádost o převod pozemků od ČR/Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do majetku HMP/svěřeno MČ Praha-Šeberov ve veřejném zájmu
10. Finanční výbor – zpráva o činnosti
11. Finanční výbor – volba nových členů
12. Úprava rozpočtu MČ Praha Šeberov č. 2/2017
13. Věcné břemeno Simple myčka
14. Věcná břemena
15. Kupní smlouva na pozemky v centru Šeberova z Družstva náměstí Šeberov do
vlastnictví HMP / svěřeno MČ
16. Smlouva u výpůjčce části pozemku parc.č.1449/26 k.ú.Šeberov
17. Různé, informace
T: 17.3.2017
Zodpovídá: Venturová

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha-Šeberov
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zástupce starostky MČ Praha-Šeberov
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Příloha k usnesení 1/67/2017/RMČ – nákres umístění tržních míst
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