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

Zápis ze 48. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 18.11.2020
Přítomni: pp. Archalousová, Brichová Kratochvílová, Vitvarová, Venturová, Pařík, Vítek
Zapisuje: pí. Dvořáková
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu
(videokonference), zahájení v 16:30.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna jsou již splněna nebo probíhají.
2. Výpověď pojistné smlouvy č. 1527382756
Ke konci pojistného období jsme vypověděli pojistnou smlouvu s Generali Českou pojišťovnou,
protože nám makléř - spol. Petrisk - nabídl výhodnější pojištění.
Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí výpověď pojistné smlouvy č. 1527382756 s Generali Českou pojišťovnou
k 22.12.2020.
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/48/2020/RMČ
3. Návrh novely Statutu hlavního města Prahy
Návrh novely Statutu je předkládán v návaznosti na projednávané znění nového zákona o odpadech a
zákona o výrobcích s ukončenou životností. Cílem zpracované novely Statutu je zajistit kontinuitu
výkonu přenesené působnosti v oblasti odpadového hospodářství na území hlavního města Prahy po
přijetí zmíněné nové odpadové legislativy a pokud možno zachovat stávající rozvržení kompetencí
mezi MHMP a úřady městských částí Praha 1 až 22. Nový zákon o odpadech umožní úřadům
městských částí Praha 1 – 22 nařídit vlastníku pozemku, aby zabezpečil pozemek před dalším
návozem odpadu (pokud to charakter pozemku dovoluje). Alternativně bude moci úřad rovněž sám
odpad z pozemku odstranit nebo jej alespoň zabezpečit před únikem škodlivých látek do okolního
prostředí. Všechny úřady městských částí mají být nově zapojeny do procesu odstraňování vozidel s
ukončenou životností z pozemků netvořících součást pozemní komunikace postupem dle § 105
navrženého zákona o výrobcích s ukončenou životností.
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Návrh usnesení:
RMČ nemá připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky, 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 odboru ochrany prostředí MHMP.
T: 1.12.2020
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/48/2020/RMČ
4. Úprava rozpočtu č. 20/2020 - přesuny mezi kapitolami
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č. 20/2020 – přesuny mezi kapitolami:
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T: 30.11.2020
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/48/2020/RMČ
5. Pronájem hrobového místa
Dne 5.11.2020 došla na ÚMČ žádost o pronájem urnového hrobového místa od pí. Evy Přibylové,
bytem v Šeberově.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích pí. Evě Přibylové,
občance Šeberova.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/48/2020/RMČ
6. Schválení zápisu do kroniky za rok 2018 a 2019
Byla dokončena finální verze zápisu do kroniky za roky 2018 a 2019. Od roku 2018 může být kronika
obce vedena jak v písemné, tak v elektronické podobě. Vzhledem k tomu, že stávající kronika je již
téměř zaplněná, bude třeba zakoupit kroniku novou. Protože stávající kronika je formátu A3 v kožené
vazbě se zlaceným nápisem, bylo by vhodné zakoupit kroniku podobných parametrů. Běžně se ceny
srovnatelných kronik pohybují kolem 20000,- Kč + DPH.
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zněním zápisu do kroniky obce za rok 2018 a 2019. RMČ dále souhlasí, aby od roku
2018 byla kronika vedena jak v elektronické, tak v písemné podobě. Zároveň RMČ souhlasí
s nákupem nové kroniky formátu A3 v kožené vazbě s nápisem za cenu do 20000,- Kč bez DPH.
T: 31.1.2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/48/2020/RMČ
7. Žádost pí. Brejchové – jóga on-line
Dobrý den,
chtěla bych se informovat a zároveň požádat o udělení výjimky v případě příspěvku pro klubu 55+ na
kurz jógy, který jsem se v současné době rozhodla uspořádat online.
Jsem přesvědčená, že do jara se už v sálech při cvičení nepotkáme a senioři z řad mých klientů by to v
tuto chvíli velmi ocenili.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Bc. Petra Brejchová
Návrh usnesení:
RMČ nesouhlasí s dotováním on-line kurzů namísto kurzů v Baráčnické rychtě v Hrnčířích. RMČ
pověřuje tajemníka přípravou návrhu řešení situace v případě, že bude nouzový stav pokračovat i
v roce 2021.
T: 31.1.2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/48/2020/RMČ

8. Dar Římskokatolické farnosti na zabezpečení kostela sv. Prokopa v Hrnčířích
Dne 18.11.2020 došla na ÚMČ žádost o poskytnutí daru na provoz elektronického zabezpečovacího
systému kostela sv. Prokopa v Hrnčířích od Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího
Praha – Kunratice. V rozpočtu na rok 2020 je na tyto účely rozpočtováno 5 tis. Kč a dosud nebyla
žádná částka čerpána.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje poskytnutí daru ve výši 5 tis. Kč na EZS kostela sv. Prokopa v Hrnčířích
Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího Praha – Kunratice.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/48/2020/RMČ
9. Disky na zimní pneumatiky na služební elektroauto
posílám cenovou nabídku na nákup nových ráfků (4ks) + čidla tlaku (4ks) + přezutí a vyvážení:
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Ráfek cena s DPH/ ks 1414,Čidlo cena s DPH/ ks 965,Přezutí cena s DPH 834,Cena celkem s DPH 10350,Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou nových ráfků (4ks) + čidla tlaku (4ks) + přezutí a vyvážení u Ing. Věry
Brichové Kratochvílové, IČ 73803863, za cenu 10350,-Kč vč. DPH.
T: 30.11.2020
Zodpovídá: Vítek
Hlasování:
pro: Archalousová, Pařík, Venturová, Vitvarová
zdržel se: Brichová Kratochvílová
Bylo přijato usnesení 8/48/2020/RMČ
10. Další jednání RMČ
V pátek 20.11.2020 mimořádná RMČ kvůli VZ Revitalizace veřejného prostoru v Šeberově – nutnost
čerpání dotace ČEPS do konce kalendářního roku a podání žádosti o přesun investiční dotace od HMP
částečně na dotaci neinvestiční.
Dále řádné termíny RMČ 2.12. a 16.12.
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal
Ing. Petra Venturová
Datum: 2020.11.23
11:53:14 +01'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

Digitálně podepsal RNDr.

RNDr. Michaela Michaela Archalousová
2020.11.23
Archalousová Datum:
11:54:35 +01'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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