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Praha . Seberov
z 2. zaseďání ZN'IÍ.C
konanéhodne 29. 11'.2010
Přítomni:
ÚtvtČ:
občané:
Zahájení:

Kastner,Hrubá,Chaloupka
Vitvarová,Tureček,
pp.Venturová,Archalousová,
p. Novotný _ tajemník
pp. Koláčková, Šteflová,Rajtora,Navara
17.00hod.

zasedání
K bodu t
-Zahájení
Ing. Petra
Zasedáni zastupitélstva městské části Praha- Šeberov zahát11laa řídila starostka
jako celku.
Venturová, kteia privitala všechnypřítomnéa dala hlasovat o programu
HJasování:

jednohlassněschváleno

K bodu 2 - Volba ověřovatelů zápisu
StarostkaMČ podala návrh na ověřovatele zápisu a 19.pp.Arctralousovou a Vitvarovou.
Hlasování:

jednohlasně schvóleno

K bodu 3 - Kontrola zápisu předchozího zasedání
Bylo konstatováno, že zápis odpovídá pruběhujednání'
K bodu 4 - Programové prohlášení

vo|ebníobdobí2o1o.2o14
Informovanost
diskusní fórum, budeme informovat o
zatraktivnímeintemetovéstránky, zalďua]rizujeme
v šechveřejných zakázkáchvčetněj ejich výsledku
občanů
Doprava a bezpečnost
Dopravním
buáemejednat s Technickou správoukomunikací(spravujehlavníkomunikace),
autobusových
příměstských
podnikeň hl. m. Prahy, spolóčnostíROPID (provozovatelem
o
iinek), hlavním městem Prahou, Středočeskýmkrajem a dalšímizástupci a odborníky
pro zklidněnídopravyv MC,
opatřeních
- .!
systémuv MC, '
možnostizavedeníkamerového
pro zvýšení
"ji.tí*.
vybudujemechodníkv ulici V Ladech od hlavní silnice až k zák\adníškole
blzpečňostinašichškoláků,
připomínkovatVesteckou spojku spolu s křižovatkouna EXITu 3,7 km
ú"dil. důsledné
pomůŽezklidnění
dálniceD1 na gr,,o tuk, abychomdosáhli nejtepsirrořešení'kteréco nejvíce
nezatíŽínaše
dopravy na hlavní komunikaci skrz Hrnčířei Š.b.'ol' a zárovei neúměrně
Dl, aby
dálnice
Vestecká spojkanestalaspojnicíokruhuRl, JVD a
Životníprostředí,uu'
'" dopravuz okolníchobcína dálnici Dl, před vydanímkonečného
Vestecká spoika odvaoola
vyhlásíme
..*""i.r.". Mč k dokumentaci pro územnírozhodnutí k Vestecké spojce
aktuální
dotazníkovouakci prostřednictvímZptavodajea www stránek' ve kterézjistíme
MČ
nánorobčanů

q

Škohwí,kultura a sport
dokončímeprojektovou pffpravu druhéhostupně základní školy, pokusíme se zajistit finanční
prostředky na j ejí r ealizaci,
áokončímedúsi naptrinovanéetapy sportovně oddychového areálu Šeberov- muttifunkční
hřiště, hřiště na beach volejbal, hřiště na tenis, venkovní posilovnu, skate park, parkoviště,
šatnyse sociálním zázemím,
Životní prostředí
budeme pokračovatv pravidelnéosvětě o odpadech)
zajistíme dostatečnýpočet velkoobjemových kontejneru a kontejneru na kompostovatelný
biologický odpad,
budeme pokračovatv péčio veřejnou ze|eřt,v ochraně přírodníchpamátek (Hmčířskélouky)
včetněrybníků
Veřejná vybavenost
budeme pokračovatve výkupech pozemků pod komunikacemi ve spolupráci s Magistrátem
hl. m. Prahy,
budeme nadále aktivně pracovat na získiíní souhlasů majitelů pozemků (pan Stanislav
Sousedík, paní Jarmila Smékalová, parti Věra Dvořáková) s odvedením povrchových vod
v Hměířích,
v návaznosti na ziskáni souhlasu výše uvedených majitelů budeme pokračovatv dokončení
rekonstrukcívšech komunikací v Hrnčířích,v první etapě Lipenská I. se jedná o komunikace:
Jezevči, BÍezi, dokoněení ulice V Zatáčce,spolu s navazující zadní polovinou částíulice
Lipenská a osvětová, druhá etapa Lipenská II. zahrnuje ulice osvětová a Lipenská od hlavní
komunikace spolu s Rojickou'Y Záhybuanavanljící konec ulice U Skolky,
budeme iniciovat jednání s novými majiteli pozemkůurčenýchpro výstavbu centra Seberova
Paní starostka podotkla, že o programovém prohlášeníjiž zastupitelé diskutovali na své
poradě, do návrhu by|y zapracovány připomínky a podněty všechzastupitelů.
HJasování: jednohlasně schvóleno
Návrh byl přijat
K bodu 5 - Rozdělení kompetencí starostky a neuvolněných mís.tostarostek,určeníosob
k zastupování a podepisování v době nepřítomnosti ŠtarostkyMC
Kbodu6 _ Určení ověřovatelů oprávněných podepisovat doložky podle $ 43 zákona č.
131/2000Sb., o hl. m. Praze,ve znění pozdějšíchpředpisů
Starostka městské části předIoŽila zastupitělům rozděleirí činností a oboru starosiky a
místostarostek:

oborv a rozděleníčinnostízastupitelstvaMČ Šeberov
o

Ing.Petra Venturová, starostka
o
o
o
o
o

Komunikace s veřejností
Legislativa
Reprezentace
Urbanismus (stavebníkomise)
Územníplan (stavebníkomise)

'-

Zmérryúzemníhoplanu
Pozemkováagetďa
Majetek obce
Investiěnívýstavba-rea|ízace

o
o
o
;

. nN;,. ffíffir"lrchalousová,

místostarostka
neuvolněná

Finance
Hospodďeníobce
jeho úprav
RozpočetMČ včetně
ZávéreétýúčetMC
Investičniqýstavba - strategte
Školství
neuvolněná místostarostka
Květoslava Vitvarová,
grantyEU
o MoŽnosti získáviníf'1?n:í,
; hvoníprostředí,pořádek
o Kontrolní ěinnost
-:;..].ř.
o Doprava

o
o
;
o
;
o
o Mgr.

o

lnformovanost

o K"l.'*i;Jovní

v^^^-'A-Ltirritv
'
aktivity
a volno-časové

J a k o o so b y po v ěřené k po depis o vání.dolož kypodleJ.j 3zákonač.131/2000S b .oh l .m.

Praze,vezněnín9|9irs,..l':]:1|:J^".i,i,"],*"MČ;ilhňpaníRNDr.Michaelu
RNDr.Michaelu

nx:;*l";;''|1:*:?ixH,
ffiť*''.il""ffi
Vitvarovou.
a p*i r'ngi.Květoslavu

stipaní
mno
íto
nepř
mé

fuchalousovou

Ngvrhusnesení:
ZastupitelstvoMČ Praha.Šeberov:
starostkya místostarostek,
oblastípůsobností
rozdělení
vědomí
na
bere
1'
z . p o v ěfujepaníR N Dr. Mic haeluAr chalousovouaMgr .KvětoslavuVitvar ovou k
p o depis o v a nido lo Ž k y po d leg^o'"uo*ač,.73112000Sb.ohl.m.P r az e ,ve z n ě n í
předpisů,
pozdějších
panístarost$.
3 . p o v ě fujepaníR N Dr. rv r1 c]r aer uAr chalousovouaMgr
.*]u.:.Ť"*Vitvar ovou
v doběnepřítomqosti
pisemností
podepi,"'*i,i,
a
zastupováním
Vitvarová,Kastner,Chaloupka
Ventt1o;v1,.Archalousová,
pp.
HJasoyóní: PRa
Hrubá
Tureček,

- pp
zaízatr|

Nóvrhbyl přijat

;:::::ťť
LlT$Íl'ifii
ťJ"':"ťfr
o.á"]z"žadatelka
}':Í'ffi
"il;"áffi
Vzhledem

Kbodu7_Pronájemhrobovéhomístaproobčanys,trvalýmpoby::T.imoMČ

ffi;';"piuz"8,aleodrok
yglnlm*:'Ítx*Ji#.1ůlJ,*.'\"#,l-"'""il?'*.'ilffi

E

1969 jejich rodina vlastní nemovitost v našíměstské části.Z tohoto důvodu paní starostka
doporučujezastupitelůmžádostschválit'
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ- Praha _ Šeberovschvaluje pronájem urnovéhomísta pro rodinu Veselou,
zastoupenouIng. Miroslavou Veselou, s trvalým pobytem naPraze 8 _ Bohnice.
Hlasovóní: jednohlasně schvóleno
Návrh byl přijat
K bodu 8 - Smlouva o ýpůjčce se spol. AFK olympia šeberov - hliníkovébranky
Pan Maláěek podal žádost o Íinančnípříspěvek na nákup 2 ks hliníkových branek ve výši
21.000,- Kč vč. DPH pro AFK olympia Šeberov.Protožese jedná o občanskésdruženía
branky jsou určeny pro malé fotbalisty, kteří trénuji ahraji fotbal na místním fotbalovém
hřišti, doporučila paní starostka žádost schválit s tím, že ve smlouvě bude zakotveno, že za
bezpečnost umístění branek, jejich zabezpečenía pravidelnou údrŽbu zodpovídá AFK
olympia Šeberov,nikoliv městská část.
Ndvrh usnesení:
ZMCPraha Seberov:
1. schvalujevýpůjčku2ks hliníkovýchbranek v ceně 21.000'-KčvčetněDPH občanskému
sdruženíAFK olympia Šeberov,zastoupenépanem Jiřím Maláčkem, smlouvou o
výpůjčce.Zabezpečně umístění,zajištěníapouživéníbranek zodpovídá AFK olympia
Šeberov.
paní starostku podepsáním smlouvy o výpůjčcev souladu s qýše uvedeným
pověřuje
2.
I
usnesením.
PRo _ pp. Venturová, Vinarová, Chaloupka, Kastner, Hrubá, Tureček
Zdržel se _ p. Archalousovó
Návrh byl přijat

Hlasování:

K bodu 9 - Smlouva o výpůjčcese sdruženou obcí BaráčníkůvPraze 4 . Hrnčířích
Baráčníci vyuŽivaji v Rychtě jednu místnost pro svoje zasedání. Původně měli Baráčníci
uzavřenou nájemní smlouvu za I,- Kč, cožje v rozporu se zákonem, potébyl uzavřen dodatek
- uzavŤenasmlouva o vypůjčce,ale opět za I,- Kě, coŽ opět není správně a proto je zapotřebí
uvést stav do souladu se zákonem. Proto je navržen dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce_
doba výpůjčky_ na dobu neurčitou,výpůjčkajebezpIatná.
Dodatek č. 3 ruší dva předchozi a upřesňuje původní smlouvu o ýpůjčce v předmětu
pronájmu a době pronájmu.

Núvrhusnesení:

ZMčT'uhaš"b"'o'',.

ze dne 17.3.1999
1.schvalujedodatekč.3ke smlouvě o výpůjčcese sdruženouobcí Baráčníků
v navrŽenémznění. Tento dodatek upřesňuje předmět výpůjčky,dobu výpůjčky.Smlouva o
výpůjčcejebezplatná.
2.pověřuje paní starostku podepsáním dodatek č.3ke smlouvě o vypůjčcese sdruŽenouobcí
ze dne I7 .3.1999v navrženémznění.
Baráčníků
HJasování: jednohlasně schváleno
Návrh byl přtjat

-

fondu zŠv Ladech 6, Praha 4
fondu ZS
K bodu 10 - Rozpuštěníčástirezervního
ktery Žáďá o,o"p.,sto''i.částirezervního
zákiadníšk;iy,
i.J*r"
-,]u,no,e,b"zprašté
žádosti
Na zakladě
s keramickýmpovrchemstarostka
na opÍavya výměny dřevěných.tabulí
Ázpuštěníčáitirezervníhofondu ZS.
zastupitelům
městskéčástidoporučuje

'.Jň,.í.*1Í:"'".*:i"...;:lllil3ff
#i'Tiil.ř:?"ďřffi
i#['r'Í
Í3'.ř'JT}ffi
skeramickým
bezprašné
za nové
tabulí
ářJ;,'"i
[ďij""l1"J,"ÍlŤil:"'Jt'ff'

Ndvrh usnesení:
lýw .....- e- - - - -

-..

povrchem.

Hlasování: jednohlasně schváIeno
Návrh byl přijat

Kb od u 1 1 - Dodate kč.1s es pol.PR F, s. r . o . -upř esně ní př edm ě t usm lo uvya ceny
provádíod
plnění _ správa .iio-"ip"r"tní techniky
r
F. s. r. o.'
o.. Správu sítě
PRF,

je sp9.l9eiro;t
síť,
Správcempočitaeoij!"íě-Tě'J:5é.čásř
počítačovou
D,PH' oa roku 2004 se nároký na
bez.
Kč
4.480,ěástku
za
2004
původni
roku
od
íp"í ,"iyně rozšířili.Přesto společnost
iednot'ivéaktualizace,novésoftwa11 ; zvýšení..'y, u,,i o výšiinflaóe. Proto starostkaMC
rozsah
sm1ouvy po,t.aiřt, o iet nepozádála
s. r. o. uzavřítdodatek,který upřesní
PRF,
"u
siolečnosti
zák'adéžádosti
navrhujena
služby.
zatýo specifikované
předmětusmlouvy spolu s úpravouceny
Nóvrh usnesení:

''.'m:ij,TlJ;'*""'

dne
PRF s.r'o.uzavřenou
sespolečností
č.1ke smlouvě
Dodatku
spolu
_ předmět smlouvy,

zajištěnýóhslužeb
z5.tI'2OO4.Dodatek upřesňuje;;;';h
od 1.1.2011. Cenaje koneěná.
cenyna 6.000,-K[bez DPH s platností
s navýšením
ooaatn č.1 v souladu s výše uvedeným
p"á"p,-a"r.
starostku
paní
2. Pověřuje
usnesením.
Kastner,Tureček
Vitvarová,Archalousová,Chaloupka,
Hlasovóní: PRo - pp. Venturová,
ZdrželSe- p. Hrubá
Návrh byl přijat
a. s. - rozšíření
vé zedne 21. t2.7007 se spol MK3,
K bodu 12 - Dodatek č.2 ke smlou
údržběspolu s ňavýšenímc€ny.
obhospodařovanýchploch o ""lo,oloí
j*u ao poármu.sekánítravníchporostůna
oa
iiř.Tz'zóói
;ňu.'*"';
MKil-.
se sekání
Společnost
trr.aynikomunikace
u.$.u".uo i Hměířích]podél
tedy
části,
městské
jednou
naší
cca
ilzemícelé
komunikácíje sekaníprováděno
u"alejších
ioaá
provádív častější^ch-interva1ech,
ze zfunkové
1istí,chemicképostřiky óhod''iků
hlavní
podél
za 4 týdny.Dále zajišťují.r*ri'a.spaá*eno
piÍů;;;'il"í"y t.nia odiadkůna chodníku
živých
úp,u*
ďIaŽby,pravidelno.,
komunikace.
ploch, přibyly .novétravní plochy
upravovan.ých
obsah
změnil
zásadně
se
V roce 2009
povinnóststaratse o úk'id sněhuze
ěásti
*o,t,ke
zejménaor,uvr"
ut"
předanéměstskéeá,ti,
a.s. řešeny
ffi;I" 9ýty''. -spoleěnostíMK3
.i'"..ť^Ťiil
našem
na
chodníků
všech
ttere byla MČ povinnařešit.
i.sípo,,""
kteqý
č.1,
prostřednictvírrrdáJatku
"u3istc,,i,.tJeu,

Y
i

Změna však byla řešena pouze rozšířením předmětu
smlouvy, tedy rozšířením
obhospodďovaných pl'och, zejménaýkajíci se úklidu sněhu, nikoliv
navýšenímceny.
P'an
požádal
o
navýšení
ceny,
související
zejména
s rozšířenímposkytovaných
J(otrbatý
služeb,zvýšenímceny pohonných hmot. Ing. Veniurová proto navrhuje
zastupitelůmuzavřít
dodatek, který upřesní rozsah předmětu .-louuy spolu s přesnou
specifikací týkající se
posloupnosti upravovaných komunikací a chodnílů v pripaáě padání
sněhu a takéúpravu
ceny zatyto specifikované služby.

Ngyrh usnesení:

ztvtČT'uháš"boou'

1. schvalujeuzavřeníDodatkuč.2ke smlouvěse společností
MK3 a's. uzavřenoudne
2I'12.2007.Dodatek č.2upřesňuje.
rozsah zajišiěnýchsluŽeb_ předmět smlouvy,
spolu snavýšením
ceny o 11.000,-Kč
bez DPH nakonečnou..,,.,58.000,-Kč
bez
DPH s platností
od 1.1.20|I'
2, pověřuje paní starostku podepsánímDodatku č.2 v souladu s rnýše
uvedeným
usnesením.

Hlasování.. jednohlasně schváleno
Nóvrh byl přijat.

K bodu 13 - Úpravy rozpočtuč.vt2010
č.Yl20.|Ovychazejízejménazneinvestičnídotacena volby do Senátu
*:1ryu.":éÍPravY
ťarlamentuCR a do zastupitelstevobcí.Dále vratka IOO%podíluna dodatečné
dani zpříjmu
právnickýchosob zanašiMČ a dá|ezprovozníchwýdajů
u ouaoui l.il;;;
říjnaletošního
roku,možnostiprofinancování
"d
j ednotlivýchinvestic.
Návrh usnesení:
ZastupitelstvoMČ PrahaŠeberov
schvalujenásledující
úpravyrozpočtuě.Y/2010:
.
Zvýšenípříjmův položce4111
přijatét.un.i".y z všeobecné
pokladní
-neinvestični
správy státníhorozpočtuo částku84'800,-Kč,
kterése použijíná straněvýdajůna odd. $
6115volby do zastupitelstev
územních
samosprávních
celků.
.
Zvýšenípříjmůvpoložce 4|2| neinvestični
dotace zrozpočtuHMP (watka I00%
podíluna dodatečné
dani zpříjmu právnickýchosob za ob€ Q o částku12 tis.Kč,které
se pouŽijína straněvýdajůvkapitole 3399 Kultura po|ožka5169 Nákup osiatních
služeb(pořádaníkulturníchakcí)ve stejnévýši,tedy 12 tis.Kč'
.
Snížení
příjmův kapitol'-e
Předškolnízařízenío53'Stis.Kč(dovybavenídětského
dopravníhohŤiště
pii MŠŠeberov),
kterézůstanou
v rozpoůt"úČjako áotacena
vybavenídětského
hřištěpři MŠŠeberov
v rámci p'og''ň'BESIP ve stejné
qýši.
.
Zvýšení
příjmův položce15,11Daň z nemovitostio částku600 tis.Kč,którése použIjí
na straněvýdajův kapitoleČinnostmístnísprávydo následujících
položek:
l. 5137Drobnýhmotnýdlouhodobýmajetekve výšiisO tis.re,
2. 5l39 Nríkupmateriáluve ýši 30.tis.Kč,
3. 5151Studenávodave výši5.tis.Kč,
4. 5156Pohonné
hmoty amazivavevýši20 tis.Kč'
5. 5|66Kowultační,poradenské
aptávnísluŽbyve výši100tis.Kč,
6. 5169Nákup ostatních
sluŽebve rnýši
50 tis.Kč,
7, 5194Věcnédaryve výši6.tis.Kč,
8. 5362Nákup kolkůve výši4.tis.Kč,

-

S.tis.Kč,
9, 5424Náhradymezdv doběnemocive rnýši
tis.Kč'
100
I0.6123Dopravníprostředkyve výši
sluŽeb(oprava
11.V kapitoie22Ii Silnicev položce5169Nakup ostatních
ve výši130tis.Kě'
vozidla,opravykomunikací)
služebního
dary o částku45
Přijaténeinvestiční
v kapitole :f,9Ó poÍožce232!
Zvýšenipříjmů
51!9 _\ákun
tis.Kč,kterése pouziii na straněvýdajův kapitole3399Krrlturapoložka
Věcné
5194
položce
v
a
ostatúchs1užeb
6oraa'ini kulturníchakcí)ve výši25 tis.Kč
.
.

dary ve výši 20 tis.Kč.
100.tis.Kč do oRGu
Převod investičníchprostředkůz oRGu 13-Cyklostezkyv částce
103-Sportovníareál ve stejnévýši.
25.tis.Kč do oRGu
Převod investičníchprostředkůz oRGu 13-Cyklostezky v částce
32.Rekonstrukce MŠ Topné systémyve stejnévýši.

Hlasovóní: jednohlasně schvóleno
Návrh byl přijat
20.9.2010 bod 10 _ Věcné
Kbodu 14 _ Zrušeníusneseníze zasedání ZMlč ze dne
břemeno JM.Net, o. s. - bezplatný internet
JM.Net, o. s. - bezplatný
K bodu 15 - Nájemní smlouva s občanským'-sďružením
internet
nájemní smlouvu byl
JelikoŽ došlo v zéříkzáménévěcnéhobřemene za původněuvaŽovanou
v souladu
jiŽ jednou projednávaný záměr opětovně zveřejněn na úřední deskce tentokrát
nezměněná
ujednání zůstávají
s právními požadavky jako zžmérpronájmu. Všóchny ostatní
břemene za nájemní
věcného
je
zálněna
tedy
oproti původnímu ia^c*. Jediná ,^ěnu
smlouvu uzavřenou na dobu urěitou.
jak rychlý bude bezplatný
Do diskuse k tomuto bodu se přihlásila paní Šteflovás dotazem,
bezplatý internet má malou
internet. Na otazku reagovala paní Archalousová s tím, Že
pro nejzák1adnějšíúroveň, tady na staŽenípošty, přečtení
rychlost, která je ale dŇačujíci
JM Net _ wwwjm-net.cz.
aktualit. atd. ostatní informacó pani Štenováziskána stránkách

ZMČJ.'h"_sberov

o.S._bezplatý internet,
1. rušíusneseníze dne20.9.2010 bod X. -Věcné břemenoJM-Net,
2. schvaluje.
.o dobu
Ánhrrurčitou
rrr"ěifntr
na 10 let na vršek stoŽaruradnice umístěnýna
.
^,.*l^,,.,.,
smlouvy na
ZŤízénínájemní
s moŽnostívyuž1ti
střešebudovy K Hrnčířům160 pro umístěnívysílacíchanténspolu
se sídlem:K Safině
o.s.
elektrickéhoproudu na půděbudovy u. p,o.pě"h spol. JM-Net
a sdruŽenív místním
871, Praha + - š"ú".ou,'psČ14900 spo1'.. p'opugacíprojektu
smlouvu nenífinánční,a
Zpravodqive ve1ikosti jednéstrany A5. Úpláta zatuto nájemní
ale je zajištěnínásledujícíchbodů:
."d-i moderníchvysílačůpokqiv.ajícíchŠeberova -Hrněíře
o Využití
jak pomocí mobilních zatizenína ulici,
""u
o Bezplatný přístup občanůdo iniemetu
tak ěxterními anténamina střešedomů
o Vlastní pojmenování bezdrátovésítě- ,,www.sebelov.cz..
sítí
o Úarztu' vylepšovanívysílačůa zajišťovánídoh1edunad
o Emailovou a telefonickou technickou podporu
placeného servisu a instalací pto zájemce o připojení
o ZaJ1štěníexterního
(náměstí,ParkY,
o Spolupráci v rozšiřóvaní signálu na nepokrýá veřejná místa
místas lavičkami atd.)

.

Paní starostku podepsáním příslušných smluv _ nájemní smlouvy v souladu s výše
uvedeným návrhem usnesení.

Hlasování: jednohlasně schváleno
Návrh byl přijat
K bodu 16 - Věcné břemeno HADO' el. kabel
Pro realizaci investičního záměru areálu odstavnéhoparkoviště na pozemku 1418/5 k.ú'
Šeberovv majetku společnostiHADO Praha s.r.o.' se kterým MČ souhlasila, je nutno
vybudovat elektropřípojku 1 kV. Trasa podzemního vedení vede zkatastru Kunratice ulicí
v délce cca 850 m, ktery je v majetku HMP,
po pozemku t43IlI k'ú.Šeberov
K Šeberráku
svěřeno MC Praha Seberov .
Na uloženíkabelu 1 kV je potřebnézřídit věcné břemeno ve prospěch společnostiHADo.
Věcné břemeno bude úplatnéza jednoržuovoučástku5 000,-Kč.
,'..'''.
''*...
Přípojka je zapotřebi k osvětleníparkoviště.
Zám& byl zveřejněn na úřednídesce.
Návrh usnesení:

ZMrČPrahaŠeberov:
pro uloŽení
1' schvaluje zřízeni věcnéhobřemene na pozemku I43I1I k.ú.Šeberov
HADO Praha s.r.o. Za úplatu
elektrickéhokabelu 1 kV ve prospěch spoléčnosti
5tis,Kč,2' pověřuje paní starostku podepsánímpříslušnýchsmluv.

Hlasovóní: jednohlasně schvóleno
Návrh byt přijat
K bodu 17 _ Věcné břemeno se spol. T.systems Czech Republic, a. s.na rozšíření
optickéhokabelu Pragonet
Pro realizaci investičníhozáměru ,,Rozšířeníoptické sítě Pragonet na území MC Praha _
na
Š eb ero v.
. poze mcich32lI,3218,67, t 2 ll2 , I 2 2 lI , 1 2 9 , I 4 8 0 l2 , 3 2 1 6 , 3 2 1 7 , 3 2 1 5 , 3 2l | 5 ,
32lI8 a 32lI9 vše k. ú. Šeberov,v majetku HMP, svěřeno MČ Praha _ Šeberov,je nutno
vybudovat optický kabel. Trasa podzemního vedení vede zkatastru Kunratice ulicemi Nad
Šeberákem,Ý Ladech a K Hrnčířůmt Útr,tČPraha _ Šeberovv délcecca 1200 m'
Na uloženíoptického kabelu je zapotřebí zŤídítvěcné břemeno ve prospěch společnostiTSystems Czech Republic, a. s.
Věcné břemeno bude úplatnéza částkuurěenou zna|eckýmposudkem nav'ýšenouo DPH.
Návrh usnesení:
zastupGistvo městské ěásti Praha _ Šeberov souhlasí se zÍízenímvěcného břemene na
pozemcíchparcelníčís|o32lI, 3218,67, 12Il2, I22lI, I29, I480l2, 3216,3217,3215,32/15,
32lI8 a 32lI9 vše k. ú. Šeberovpro uloženíoptickéhokabelu ve prospěch společnostiTSystems CzechRepublic, a. S. a pověřuje starostku MC podepsanímpříslušnýchsmluv.
ÍIlasování:

PRo _ pp' Venturová, Vitvarovó, Archalousová, Kastner, Chaloupka Tureček

Zdržel se _p, Hrubá
Návrh byl přijat
K bodu 18 _ Komise starostky jako její poradní orgány
StarostkaMěstské částiPraha _ ŠeberovzÍizujetyto komise jako svoje poradníorgiány:
Stavebníkomise:
Předseda pan Jiří Ritt, členové:Milan Urban, Petr Rajtora.,Petr Štěpánek,Václav Pďík, Petr
Měchura
Kulturní a socidlní komise:
Předseda: Jan Kastner, členové:Květoslava Vitvarová, Kateřina Kolková
Komise dopraví, životníhoprostředí
Předseda:pan Tomáš Tureček,členové:Petr Rajtora, Jaroslav Chaloupka, Jan Kastner,
Květoslava Vitvarová, Petr Měchura
Přestupkovd komise:
Předseda: Dis. Patrik Šebesta.čleriové:MUDr. Kateřina Kolková. Ludmila Dvořáková

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha-Šeberov:
1'
bere na vědomí ňízení následujícíchkomisí, poradníchorgánůpaní starostky,včetně
jejich personálníchobsazení.Komise se schiízejínazáklaďě potřebných projednání,
nejméněvšakjednou ročně.Z jejich setkaníse pořizuje písemnýzáznam.
Předseda pan Jiří Ritt, členové:Milan Urban, Petr Rajtora, Petr Štěpanek,Václav
Pďík' Petr Měchura
Předseda komise paníMichaela Archalousová, členové:Květoslava Vitvarová,
Předseda: Jan Kastner, členové:Květoslava Vitvarová, Kateřina Kolková
Předseda: pan Tomáš Tureček,členové:Petr Rajtora, Jaroslav Chaloupka, Jan
Kastner, Květoslava Vifuarová, Petr Měchufa
Předseda:Dis' Patrik Šebesta,
členové:
MUDr. Kateřina Kolková, Ludmila
Dvořáková

Paní starostka informovďa, že stavebníkomise se schiízípravidelně 1 x za 14 dní. ostatní
komise dle potřeby
Paní Vitvarová podala návrh, aby se dopravníkomise sch]azelataképravidelně. Paní starostka
toto nechává na předsedech komisí, aby si určili harmonogram schůzek.

Diskuze:
jestli dopravníkomise nepočítá
Na otiízkupaníŠteflové
s tím,že zadá měřeníhluku v naš
městskéčástiodpověděl pan Ing. Rajtora, že hluková studie bude určitě zadaná - bude

součástíEIA. Vybudovaníprotihlukoqýchvalů u dálnice Dl ztroskotalona majetkových
poměrech.
PaníKoláčkovápožádalazastupitele,aby městskáčástvčasvstoupilado jednanís Tescem.
Tescoopětpožádaloo změnuUP, kteroubudeprojednávatzastupitelstvohl. m. Prahy.
pokusitjednats ŘSD. Jednaníbudouprobíhatparalelněi s Tescem.
ZMČ se může
V 18.00hodin Ing.Venturovázasedáníukončila.

:

V P r a z ed n e 2 9 . 1 12. 0 1 0
]

.*:ť.. u,*.

ověřili:
Mgr.KvětoslavaVitvarová

,,'hL/

RNDr. Michaela Ar.chalousová
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