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

Zápis z 65. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 1. 9. 2021
Přítomni: pp. Archalousová, Brichová Kratochvílová, Venturová, Pařík, Vitvarová, Vítek
Omluveni:
Zapisuje: Dvořáková
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka MČ, zahájení v 16:30

1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna.
2. Dodatky ke smlouvám s PRE na odběr elektrické energie
Dne 31. 8. 2021 skončila platnost zafixovaných cen silové elektřiny u PRE. Na základě jednání nám
byla předložena nová zvýhodněná nabídka na dodávku elektřiny s fixací ceny do 31. 7. 2023. Z
důvodu nárůstu cen nám byla nabídnuta cena o cca 12 % vyšší než v roce 2019. Toto navýšení nám
bude částečně kompenzováno formou slevy ve vyúčtování ve výši 17.100,- Kč. Vzhledem k tomu, že
od září 2021 dochází k dalšímu nárůst cen energií, bylo by vhodné uzavřít dodatky ke stávající
smlouvě s fixací ceny silové elektřiny do 31. 7. 2023. Zároveň by bylo vhodné sjednotit stávající
odběrná místa pod jedno číslo zákazníka.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se sjednocením odběrných míst MČ u PRE pod jedno číslo zákazníka a s uzavřením
dodatků a smluv na odběr elektrické energie s PRE s fixací ceny do 31. 7. 2023 a pověřuje starostku
jejich podpisem.
T: 30. 9. 2021
Zodpovídá: Venturová, Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 1/65/2021/RMČ
3. Převod nájmu hrobového místa č. 357 a hrobového zařízení
Dne 27. 8. 2021 požádal pan Michal Hlaváč o převod nájmu hrobového místa číslo 357 na místním
hřbitově v Hrnčířích na sebe, jelikož původní nájemce, pan Hlaváč, otec pana Michala Hlaváče,
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, 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
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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.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se změnou nájemce urnového hrobového místa číslo 357 na hřbitově v Hrnčířích na
pana Michala Hlaváče.
T: 30. 9. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 2/65/2021/RMČ
4. Zařazení darovaných pozemků parc. č. 536/178 a 536/24 do nemovitého majetku
Dne 11. 8. 2021 byly zařazeny pozemky parc. č. 536/178 a 536/24 do evidence nemovitého majetku
městské části. Jedná se o pozemky darované na základě darovací smlouvy č. 13/2021, odsouhlasené
ZMČ pod číslem usnesení 11/13/2021/ZMČ. Pozemky byly zařazeny do majetku na základě
doporučení MHMP odboru evidence majetku dle cenové mapy Prahy v hodnotě 6.500 Kč za 1 m2.
Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí zařazení pozemků parc. č. 536/178 a 536/24 do evidence nemovitého majetku
městské části na základě doporučení MHMP odboru evidence majetku dle cenové mapy Prahy
v hodnotě 6.500 Kč za 1 m2.

T: 30. 9. 2021
Zodpovídá: Kollárová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 3/65/2021/RMČ

5. Návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o zákazu používání alkoholických
nápojů na veřejných prostranstvích
Dne 2. 8. 2021 byl doručen na ÚMČ návrh nové OZV o zákazu používání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství, která by měla nahradit dosavadní vyhlášku č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, která je
účinná od 7. 7. 2008 a poté byla dvakrát novelizována v letech 2010 a 2013.
Návrh usnesení:
RMČ nemá připomínky k novému návrhu obecně závazné vyhlášky o zákazu používání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství, která by měla nahradit dosavadní vyhlášku č. 12/2008 Sb., a pověřuje
tajemníka odesláním tohoto stanoviska odboru živnostenskému a občanskosprávnímu MHMP.
T: 30. 9. 2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 4/65/2021/RMČ
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6. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003
Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů
Dne 10. 8. 2021 byl doručen na ÚMČ návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 23/2003
Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů. V novele je navrhováno zrušení úlevy od poplatku ve výši
roční sazby, nejvýše však 350 Kč, po dobu dvou let, pro majitele psů, kteří nechají psa čipovat.
Návrh usnesení:
RMČ nemá připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 23/2003 Sb. hl. m.
Prahy, o místním poplatku ze psů, a pověřuje tajemníka odesláním tohoto stanoviska odboru daní,
poplatků a cen MHMP.
T: 8. 9. 2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 5/65/2021/RMČ

7. Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy
Dne 24. 8. 2021 byl doručen na ÚMČ návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 19/2017
Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace
nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších
předpisů.
Návrh usnesení:
RMČ nemá připomínky k návrhu nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m.
Prahy, a pověřuje tajemníka odesláním tohoto stanoviska odboru dopravy MHMP.
T: 15. 9. 2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 6/65/2021/RMČ
8. Číselník ORG investičních akcí MČ Praha - Šeberov
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje novelizovaný číselník ORG investičních akcí MČ Praha – Šeberov, který nahrazuje
číselník schválený RMČ dne 13. 1. 2021 usnesením 2/51/2021/RMČ.
T: 1.9.2021
Zodpovídá: Jirásková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 7/65/2021/RMČ
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9. Program zasedání ZMČ dne 13 9. 2021
RMČ schvaluje program zasedání ZMČ Praha – Šeberov, konaného dne 13. 9. 2021 od 18:00 ve
Špejcharu:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola zápisu předchozího zasedání
5. Kontrola plnění předchozích usnesení
6. Směrnice GDPR pro nakládání s osobními údaji
7. Kontrolní výbor
8. Úprava rozpočtu MČ č. 12/2021 v souvislosti s dotací HMP na posílení mzdových prostředků
zaměstnancům v oblasti obecního školství
9. Úprava rozpočtu MČ č. 13/2021 v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání za rok 2020
10. Úprava rozpočtu MČ č. 14/2021 v souvislosti s dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů
11. Úprava rozpočtu MČ č. 15/2021 v souvislosti s vratkou podílu na daňové povinnosti k dani z
příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2020 městským částem
12. Různé, informace
T: 6. 9. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 8/65/2021/RMČ
Další jednání rady bude 15. 9. 2021 v 19.30. Všechna další jednání budou pokračovat ve 14-ti denních
intervalech.
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2021.09.06
Venturová Datum:
10:01:54 +02'00'

RNDr. Michaela Michaela Archalousová
2021.09.06
Archalousová Datum:
10:08:11 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov

Digitálně podepsal RNDr.
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