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

Zápis z 61. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 9. 6. 2021
Přítomni: pp. Archalousová, Brichová Kratochvílová, Venturová, Pařík, Vitvarová, Vítek
Omluveni:
Zapisuje: pí. Dvořáková
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka MČ, zahájení v 9:00.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna.
2. Žádost o pronájem hrobového místa
Dne 7. 6. 2021 pan Pavel Tomšík, bytem Mendelova 737/1, Praha 11, písemně požádal o pronájem
urnového hrobového místa na místním hřbitově v Hrnčířích.
Návrh usnesení:
RMČ nesouhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích p. Pavlu Tomšíkovi,
protože není občanem MČ Praha - Šeberov.
T: 30. 6. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 1/61/2021/RMČ
3. Smlouva o poskytování právních služeb
Dne 26. 5. 2021 požádal náš „přestupkář“ p. Jaromír Kubelka o ukončení DPP ze zdravotních důvodů
ke dni 30. 6. 2021. Vzhledem k tomu, že zpracování přestupkové agendy musí být zajištěno, oslovili
jsme advokáta JUDr. Jaromíra Štůska, který zajišťuje zpracování přestupkovou agendy v několika
dalších MČ hl. m. Prahy, zda by mohl tuto agendu vykonávat i pro nás. JUDr. Štůsek nám předložil
nabídku a návrh smlouvy na komplexní zajištění přestupkové agendy za paušální měsíční cenu
10.000,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování právních služeb s JUDr. Jaromírem Štůskem,
LL.M, Ph.D., advokátem, se sídlem Jandova 185/6, 190 00, Praha 9 – Vysočany, IČ: 73628301, DIČ:
CZ8209280959 za paušální cenu 10.000,- Kč + DPH / měsíc.
T: 30. 6. 2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 2/61/2021/RMČ
Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

4. Dovoz obědů
Dne 27. 5. 2021 požádala paní Vacková bytem v Šeberově, o dovoz obědů ze zdravotních důvodů.
RMČ přijala k dovozu obědů dne 27. 11. 2019 usnesení č. 12/26/2019/RMČ: RMČ souhlasí k 31. 12.
2019 s ukončením dovozu obědů pro seniory od spol. Jihoměstská sociální. Obědy budou od 1. 1. 2020
seniorům nabídnuty od spol. Mosaica Catering - David Malantuk, IČ 49856138. MČ bude přispívat
částkou 30,- Kč na každý oběd pro stávající odběratele a dále pro občany MČ, kteří nejsou schopni ze
zdravotních nebo sociálních důvodů si oběd sami zajistit.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zařazením paní Marie Vackové od 1. 6. 2021 do seznamu občanů MČ, kteří nejsou
schopni ze zdravotních nebo sociálních důvodů si sami zajistit obědy, a MČ jim tak bude přispívat
částkou 30,- Kč na každý oběd od spol. Mosaica Catering - David Malantuk, IČ 49856138.
T: 11. 6. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 3/61/2021/RMČ

5. Ukončení smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb
Dne 30. 6. 2013 uzavřela MČ Praha – Šeberov Smlouvu o poskytování datových zpráv
telekomunikačních služeb s firmou Servis-Elektro-Praha, s. r. o., Jan Černým, K Hrnčířům 17, Praha 4,
IČ 27237770. Zároveň dne 30. 6. 2013 uzavřela MČ Praha – Šeberov s firmou Servis-Elektro-Praha, s.
r. o., Jan Černým, K Hrnčířům 17, Praha 4, IČ 27237770 Smlouvu o pronájmu reklamní plochy na
jižní části oplocení minigolfu ve sportovním areálu Šeberov. Vzhledem k tomu, že obě smlouvy již
nejsou naplňovány, navrhujeme jejich ukončení.
Návrh usnesení:
RMČ Praha – Šeberov souhlasí s ukončením Smlouvy o poskytování datových zpráv
telekomunikačních služeb, uzavřenou dne 30. 6. 2013 s firmou Servis-Elektro-Praha, s. r.o., Jan Černý,
K Hrnčířům 17, Praha 4, IČ 27237770 dohodou k 30. 6. 2021.
RMČ Praha – Šeberov souhlasí s ukončením Smlouvy o pronájmu reklamní plochy na jižní části
oplocení minigolfu ve sportovním areálu Šeberov s firmou Servis-Elektro-Praha, s. r.o., Jan Černý,
K Hrnčířům 17, Praha 4, IČ 27237770 dohodou k 30. 6. 2001.
T: 30. 6. 2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 4/61/2021/RMČ

6. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 139/02d
Při pravidelné údržbě a aktualizaci informačního systému MISYS jsme dostali od firmy GEPRO, spol.
s r.o., IČ: 44851529, nabídku na rozšíření funkcionality na plnou verzi programu s možností vytváření
vlastní výkresové dokumentace (DIO, územní souhlas, …) za cenu 4.000,- Kč + DPH / rok. Podle
stávající smlouvy a platných dodatků jsme dosud platili paušální částku 14.800,- Kč + DPH ročně za
dvě údržby a aktualizace, nyní by se částka navýšila na 18.800,- Kč ročně.
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s rozšířením funkcionality systému MISYS na plnou verzi a s uzavřením Dodatku č. 8
ke Smlouvě o dílo č. 139/02d se společností GEPRO spol. s r.o., IČ: 44851529 na paušální částku
18.800,- Kč + DPH za dvě aktualizace a údržbu ročně.
T: 30. 6. 2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 5/61/2021/RMČ
7. Zájezdy pro seniory – podmínky účasti pro nečleny Klubu aktivních 55+
Dne 15. 5. 2021 požádal p. Miroslav Lhoták o registraci do Klubu aktivních 55+ a zároveň vznesl
dotaz, zda se akcí klubu může účastnit i jeho dlouholetá partnerka, která ale nemá v naší MČ trvalý
pobyt. Vzhledem k tomu, že podobné dotazy se občas objevují, bylo by vhodné nastavit nějaká
pravidla.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s následujícími podmínkami účasti nečlenů Klubu aktivních 55+ na zájezdech pro
seniory pořádaných Městskou částí Praha - Šeberov:
1. Nečlen Klubu aktivních 55+ se může účastnit zájezdu v případě, pokud není do uzávěrky
přihlášek naplněna kapacita dopravy a zbývá volné místo, které by jinak zůstalo neobsazeno.
Přednost mají ostatní senioři s trvalým pobytem v Městské části Praha – Šeberov, dále mladší
občané s trvalým pobytem v Městské části Praha – Šeberov a teprve poté občané s trvalým
pobytem mimo Městskou část Praha – Šeberov.
2. Nečlen Klubu aktivních 55+ si hradí veškeré náklady mimo nákladů na dopravu.
T: 30. 6. 2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 6/61/2021/RMČ
8. Převod nájmu hrobového místa
Pan Pavel Habětín, bytem Na Průhonu 877/9, Praha 8 - Čimice požádal o převod nájmu hrobového
místa číslo 239 na místním hřbitově v Hrnčířích na sebe, jelikož původní nájemce, paní Habětínová
Marie, maminka pana Habětína zemřela. 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, není-li 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 pan Pavel
Habětín není občanem naší MČ.
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se změnou nájemce hrobového místa číslo 239 na hřbitově v Hrnčířích na pana Pavla
Habětína.
T: 30. 6. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 7/61/2021/RMČ
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet MČ za rok 2020
Finanční výbor ZMČ se zabýval zprávou o přezkoumání hospodaření a návrhem závěrečného účtu za
rok 2020 dne 24. 5. 2021 a přijal následující usnesení:

Závěrečný účet MČ za rok 2020 byl zveřejněn vč. konečné zprávy o přezkoumání hospodaření dne 3.
6. 2021 na http://www.seberov.cz/umc/rozpocet.htm.
Závěr konečné zprávy o přezkoumání hospodaření MČ za rok 2020:

Nebudou tedy schvalována žádná nápravná opatření.

Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se schválením závěrečného účtu Městské části Praha – Šeberov za rok 2020 bez výhrad
a předkládá ho na příští zasedání ZMČ.
T: 11.6.2020
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 8/61/2021/RMČ
Zápis 61. RMČ Praha - Šeberov ze dne 9. 6. 2021
4

10. Program zasedání ZMČ dne 21. 6. 2021
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje program zasedání ZMČ konaného dne 21. 6. 2021 od 18:00 hodin na náměstí v
Šeberově (ul. V Ladech, K Hrnčířům, Praha - Šeberov):
1.
Zahájení
2.
Volba ověřovatelů zápisu
3.
Schválení programu
4.
Kontrola zápisu předchozího zasedání
5.
Kontrola plnění předchozích usnesení
6.
Pozemek parc. č. 536/2, k. ú. Šeberov
7.
Finanční výbor – zápis z jednání ze dne 24. 5. 2021 a zpráva o činnosti za rok 2020
8.
Závěrečný účet Městské části Praha - Šeberov za rok 2020
9.
Úprava rozpočtu Městské části Praha - Šeberov č. 8/2021 v souvislosti s účelovou neinvestiční
dotací na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
10. Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví pozemku parc. č. 1407/29, k. ú. Šeberov
11. Výstavba evakuační stanice – žádost p. Chomenka o uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných
vztahů mezi stranami při výstavbě a právu provést stavbu
12. Úprava rozpočtu Městské části Praha – Šeberov č. 9/2021 v souvislosti s darem poskytnutým
společností ČEPS na rekonstrukci dětského hřiště V Ladech
13. Různé, informace
T: 11. 6. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 9/61/2021/RMČ

11. Smlouva o zřízení služebnosti CETIN
Dne 20.5.2021 požádala firma TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. IČ 25740253 zastupující na základě
plné moci společnost Cetin a.s. IČ 04084063, o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na základě již
uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti č. 49/2018. Jedná se o umístění
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě společnosti Cetin a.s., na pozemku
parc.č. 868, k.ú. Šeberov v délce 17 m za cenu 5.000,- Kč.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti č. 16/2021 – služebnosti umístění a
provozování Komunikačního vedení a zařízení v rozsahu geometrického plánu č. 2106-42/2021
vymezeného geometrickým plánem č. 2106-42/2021 pro k.ú. Šeberov, schváleném Katastrálním
úřadem pro hlavní město Prahu dne 7. 5. 2021 pod č. PGP – 1841/2021 -101, na pozemku č. parc. 868,
k. ú. Šeberov, za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
společnosti Cetin a.s., IČ 04084063 za cenu 5.000,- Kč bez DPH.
T: 30. 6. 2021
Zodpovídá: Venturová, Kollárová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 10/61/2021/RMČ
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12. Věž mobilního operátora – Hrnčířské louky
Dne 24. 5. 2021 byl na úřad MČ od společnosti Etewa doručen e-mail s žádostí o předběžnou
informaci, zda je možné v lokalitě u PP Hrnčířské louky u Hrnčířského rybníka postavit věž mobilního
operátora cca 30 m vysokou.
Návrh usnesení:
RMČ nebude souhlasit s umístěním věže mobilního operátora v lokalitě u PP Hrnčířské louky u
Hrnčířského rybníka a pověřuje tajemníka zasláním tohoto stanoviska společnosti Etewa.
T: 30. 6. 2021
Zodpovídá: Venturová, Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 11/61/2021/RMČ

13. Různé



Vítání občánků – 22. 6. 2021 – úterý, na náměstí v Šeberově, při nepříznivém počasí ve
Špejcharu, V Ladech č. p. 1020, při dodržování aktuálně platných protiepidemických opatření
příští zasedání RMČ 23. 6. 2021 v 16:00 hod.

Jednání bylo ukončeno v 10:00 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Ing. Petra Digitálně
podepsal Ing.
Venturová
Venturov Petra
Datum:
2021.06.15
á
12:55:02 +02'00'
Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

Digitálně podepsal
RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
Datum: 2021.06.15
Archalousová 11:41:13 +02'00'
RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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