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

Zápis z 60. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 19. 5. 2021
Přítomni: pp. Archalousová, Brichová Kratochvílová, Venturová, Vitvarová (vzdáleně), Vítek
Omluveni: Pařík
Zapisuje: pí. Dvořáková
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka MČ, zahájení v 16:00.

1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna.
2. Žádost o pronájem hrobového místa
Dne 17. 5. 2021 p. Miroslav Klabeneš, bytem Lipenská 671, Praha 4 – Šeberov, písemně požádal o
pronájem urnového hrobového místa na místním hřbitově v Hrnčířích.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích p. Miroslavu
Klabenešovi, občanu MČ Praha – Šeberov.
T: 31. 5. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 1/60/2021/RMČ
3. Žádost o převod nájmu hrobového místa č. 82
Dne 11. 5. 2021 paní Klára Zapoušková, bytem V Jezírku 268, 252 43 Průhonice, písemně požádala o
převod nájmu hrobového místa číslo 82 na místním hřbitově v Hrnčířích na sebe, jelikož původní
nájemce, pan Josef Zapoušek, otec paní Kláry Zapouškové, zemřel. V souladu s článkem 7, odst. 12
(Právo nájmu hrobového místa přechází na osobu, kterou nájemce určil, popřípadě na svěřenský fond
určený nájemcem. Je-li nájemcem fyzická osoba a není-li přechod nájmu na určenou osobu možný,
anebo neurčil-li nájemce nikoho, přechází právo nájmu na jeho manžela, není-li ho, na jeho děti, neníli jich, na jeho rodiče, není-li jich, na jeho sourozence; nežijí-li, pak na jejich děti. Není-li přechod
práva nájmu na žádnou z těchto osob možný, přechází právo nájmu na dědice zemřelého. Osoba, na
niž právo nájmu přešlo, je povinna sdělit provozovateli pohřebiště bez zbytečného odkladu údaje
potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště; to platí i pro správce svěřenského fondu). Podle
Řádu veřejného pohřebiště Městské části Praha – Šeberov by rada městské části měla převod
odsouhlasit, přestože paní Klára Zapoušková není občankou naší MČ.

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se změnou nájemce hrobového místa číslo 82 na hřbitově v Hrnčířích na paní Kláru
Zapouškovou.
T: 31. 5. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 2/60/2021/RMČ
4. Žádost o souhlas zřizovatele s účastí MŠ ve výzvě č. 02_20_081 (Šablony III.)
Dne 17. 5. 2021 požádala ředitelka MŠ Na Příčné mezi, Praha – Šeberov o souhlas zřizovatele s účastí
mateřské školy ve výzvě č. 02_20_081 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony III. pro MŠ Na Příčné mezi v rámci OP VVV.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s účastí Mateřské školy, Praha 4, Na Příčné mezi 186, 149 00Praha – Šeberov ve výzvě
č. 02_20_081 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III. v rámci OP
VVV.
T: 31. 5. 2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 3/60/2021/RMČ
5. Otevření Baráčnické rychty
V poslední době přicházejí ze strany nájemců v Baráčnické rychtě opakované dotazy a žádosti o
znovuotevření prostor BR ke cvičení a dalším aktivitám. Vzhledem ke zlepšující se epidemiologické
situaci a postupnému rozvolňování opatření v ČR by bylo vhodné od 24. 5. 2021 udělit souhlas se
zprovozněním prostor Baráčnické rychty nájemcům k provozování obvyklé činnosti za podmínky
striktního dodržování aktuálně platných protiepidemiologických opatření a nařízení Ministerstva
zdravotnictví a Vlády ČR. Nájemce bude zodpovídat za dodržování veškerých platných předpisů.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s obnovením provozu v Baráčnické rychtě od 24.5.2021 za podmínky striktního
dodržování všech aktuálně platných opatření a nařízení Ministerstva zdravotnictví a Vlády ČR. Za
dodržování veškerých platných předpisů bude zodpovědný nájemce.
T: 24. 5. 2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 4/60/2021/RMČ
6. Odstranění pařezu za hrobem paní Plosové
Paní Plosová opakovaně žádá o odstranění pařezu po pokácené túji za jejím hrobem u zdi hřbitova,
který překáží opravě náhrobku a jehož kořeny nadzvedávají i náhrobky okolních hrobů. Oslovili jsme
zahradnické firmy s žádostí o nabídku odstranění pařezu i s kořeny, ale bylo nám vysvětleno, že by byl
velký problém dostat na místo techniku, takže zbývá pouze možnost ručního odkopání pařezu, na což
nemají aktuálně kapacity. Proto jsme požádali o nacenění společnost Kamenictví Obelisk, s.r.o., kteří
budou dělat nový náhrobek paní Plosové, za kolik by nám ručně pařez s kořeny odkopali. Nabídka
přišla na cenu 4.325,- Kč + DPH.
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou odstranění pařezu za hrobem paní Plosové od společnosti Kamenictví
Obelisk, s.r.o., IČ: 25701827 za cenu 4.325,- Kč + DPH.
T: 31. 5. 2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 5/60/2021/RMČ
7. Prominutí poplatku
Městská část obdržela dne 10. 5. 2021 dopis z Odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města
Prahy, kterým bylo oznámeno, že od 1. 6. 2021 nebude promíjen místní poplatek stanovený vyhláškou
za užívání veřejného prostranství na území hl. m. Prahy. Pokud by chtěly úřady MČ dále promíjet
poplatek, musí vydat rozhodnutí samy vč. náležitého zákonného odůvodnění.
Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí informaci z MHMP o ukončení promíjení poplatků za užívání veřejného
prostranství ke dni 31.5.2021.
T: 31. 5. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 6/60/2021/RMČ
8. Koše na psí exkrementy
Od firmy MK3 jsme dostali následující přehled stavu košů na psí exkrementy:
11 košů je mírně poškozeno (částečně utržené od stojné tyče, nefunkční zámek, víko, …), 3 koše jsou
fatálně rozbité, 8 košů zcela chybí.
Dále je potřeba přikoupit 4 koše na doplnění do ulice Za Šmatlíkem, Radešovská.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním košů na psí exkrementy z e-shopu vyroba-advas.cz, ADVAS s.r.o., IČ
27549674 v počtu 15 ks (Koš City se zásobníkem na sáčky se sloupkem), cena 2.798,- Kč bez DPH/ks
+ cena za dopravu.
T: 31. 5. 2021
Zodpovídá: Venturová, Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 7/60/2021/RMČ
9. Cedule Špejchar
Paní Iveta Dvořáková požádala v souladu se smlouvou o pronájmu o umístění světelné reklamní
cedule na kávu na budovu Špejcharu.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s umístěním světelné reklamní cedule na budovu Špejcharu.
T: 31.5. 2021
Zodpovídá: Venturová, Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 8/60/2021/RMČ
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10. Dětský den – přesun termínu
I přes rozvolňování epidemických opatření je v současné době velmi komplikované dělat venkovní
akci pro stojící diváky, sportovně kulturní akci, kterou je dětský den. Proto RMČ navrhuje posunout
termín dětského dne.
Návrh usnesení:
RMČ:
1.
souhlasí s posunem dětského dne zatím na 25. 6. 2021
2.
ruší objednávku na vystoupení skupiny Elán Revival včetně ozvučení a dopravy dne 4. 6. 2021
ve Sportovně oddychovém areálu v Šeberově u p. Jaroslava Průši, IČ 10449680, za cenu 29 tis.
Kč schválené dne 21. 4. 2021 usnesením č. 4/58/2021/RMČ
3.
souhlasí s objednávkou vystoupení skupiny The Boom – The Beatles Revival Band včetně
ozvučení, osvětlení a dopravy dne 25. 6. 2021 ve Sportovně oddychovém areálu v Šeberově u
společnosti Hynek Verner – B. B. Art Production, Kozinova 9, 400 03 Ústí nad Labem, IČO:
69296316 za cenu 40 tis. Kč.
T: 30. 6. 2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 9/60/2021/RMČ

11. Žádost o poskytnutí přehledu ploch určených pro volné pobíhání psů
Dne 13. 5. 2021 byl doručen z odboru ochrany prostředí MHMP dopis se žádostí o poskytnutí přehledu
ploch veřejné zeleně ve správě MČ, kde byl na základě vyhlášky č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy vymezen a
označen prostor pro volný pohyb psů. Zároveň byl v dopisu vznesena žádost o názor ohledně stanovení
povinnosti vedení psa na vodítku na ostatních veřejných prostranstvích v hl. m. Praze.
Návrh usnesení:
RMČ konstatovala, že MČ Praha – Šeberov nemá na základě vyhlášky č. 6/2001 hl. m. Prahy žádný
vymezený a označený prostor pro volný pohyb psů, považuje za vhodné v budoucnu regulovat vedení
psa na vodítku na ostatních veřejných prostranstvích a pověřila starostku zasláním odpovědi na dopis
odboru ochrany prostředí MHMP.
T: 31. 5. 2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 10/60/2021/RMČ
12. Podpora projektů RE-USE
Dne 12. 5. 2021 byl doručen z odboru ochrany prostředí MHMP dopis se žádostí o podporu a
spolupráci v projektech RE-USE (opětovné využití či oprava starých, ale stále funkčních předmětů) na
území hl. m. Prahy. Uvedený projekt v současnosti hledá prostory, kde by mohlo vzniknout RE-USE
CENTER, které by umožnilo projekt realizovat. Prostory musejí být dobře dostupné dopravně a musejí
mít dostatečné zázemí pro obsluhu. Odbor ochrany prostředí MHMP se tak obrací na MČ hl. m. Prahy
s žádostí o informaci, zda by neměly k dispozici vhodné prostory.
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s podporou projektů RE-USE, je připravena pomoci s jejich propagací, ale zároveň
bohužel nemá k dispozici žádné vhodné prostory, které by odpovídaly požadavkům. RMČ pověřuje
tajemníka úřadu zaslání odpovědi na odbor ochrany prostředí.
T: 31. 5. 2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 11/60/2021/RMČ

•

13. Různé
příští zasedání RMČ 9. 6. 2021 v 9:00 hod.

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2021.05.25
Venturová Datum:
11:32:30 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

Digitálně podepsal
RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
Datum: 2021.05.25
Archalousová 17:53:07 +02'00'
RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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