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

Zápis z 68. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 13. 10. 2021
Přítomni: pp. Archalousová (vzdáleně), Brichová Kratochvílová (vzdáleně), Venturová, Vitvarová,
Vítek
Omluveni: p. Pařík
Zapisuje: pí 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. HLADÍK s.r.o. – smlouva
Od letošního roku platí nový Zákon o odpadech (541/2020 Sb.). Společností HLADÍK, s.r.o., IČ:
64942724, která aktuálně zajišťuje pro naši MČ pronájem a svoz velkoobjemového kontejneru u
hřbitova, byl předložen návrh Smlouvy o nakládání s odpady a převzetí povinností jejich původce. .
Cena za vyvezení odpadu v kontejneru 11 m3 včetně využití / odstranění odpadu s příměsí zeminy, nebo
skla, dle zákona č. 541/2021 Sb. o odpadech v platném znění, bude ve výši 7.750,- Kč + DPH a je v ní
zahrnut i trvalý pronájem kontejneru.
Tato cena bude, v souvislosti s Přílohou č. 9 zákona 541/2020 Sb., snižována nebo navyšována takto:
r. 2021 2022 2023 2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030 a dále
-700
-400 -100 +650 +1400 +1700 +2000 +2300 +2450 +2450
Cena může být dále změněna v souladu s případnou změnou Poplatku za ukládání odpadů na skládky
dle zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění, a to nad rámec, platný při podpisu smlouvy.
Návrh smlouvy dále obsahuje inflační doložku.
Návrh usnesení:
RMČ
1. schvaluje návrh Smlouvy o nakládání s odpady a převzetí povinností jejich původce dle Zákona
č. 541/2020 Sb. v platném znění se společností HLADÍK, s.r.o., IČ: 64942724. Cena za vyvezení
odpadu v kontejneru 11 m3 včetně využití / odstranění odpadu s příměsí zeminy, nebo skla, dle
zákona č. 541/2021 Sb. o odpadech v platném znění, bude ve výši 7.750,- Kč + DPH a je v ní
zahrnut i trvalý pronájem kontejneru. Cena bude, v souvislosti s Přílohou č. 9 zákona 541/2020
Sb., snižována nebo navyšována takto:
r. 2021 2022 2023 2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030 a dále
-700
-400 -100 +650 +1400 +1700 +2000 +2300 +2450 +2450
Cena může být dále změněna v souladu s případnou změnou Poplatku za ukládání odpadů na
skládky dle zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění, a to nad rámec, platný při podpisu smlouvy.
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2. pověřuje starostku podpisem smlouvy.
T: 31. 10. 2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 1/68/2021/RMČ
3. Pryže pod herní prvky
V návaznosti na schválenou rekonstrukci dětského hřiště V Ladech (doplnění o nové herní prvky, opravu
a doplnění cestiček mezi prvky, nové oplocení hřiště,…) je doporučena také výměna dopadových
čtverců z pryže, které jsou pod stávajícími herními prvky. Nabídka od společnosti Dřevoartikl, spol. s
r.o. IČO: 26306921, která instalovala již stávající herní prvky. Dodávka a montáž (lepením) nových
pryží = 75.295 Kč bez DPH (91 107 Kč vč. DPH), demontáž, příprava, likvidace starých pryží = 25.900
Kč bez DPH (31 339 Kč vč. DPH), CELKEM = 101.195 Kč bez DPH (122 446 Kč vč. DPH)
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním dodávky a montáže (lepením) nových pryží, demontáže, přípravy, likvidace
starých pryží na dětském hřiště V Ladech od společnosti Dřevoartikl, spol. s r.o. IČ: 26306921 za cenu
101.195,- Kč bez DPH.
T: 31. 10. 2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 2/68/2021/RMČ

4. Úprava rozpočtu Městské části Praha - Šeberov č. 17/2021
Rada Městské části Praha – Šeberov předkládá úpravu rozpočtu č. 17/2021 – přesuny mezi položkami v
rámci kapitoly:

Návrh usnesení:
RMČ schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č. 17/2021 – přesuny mezi položkami v
rámci kapitoly:
SU OdPa
Položka
ORJ
UZ ORG
částka
231

3399 5194 –
Ostatní záležitosti
kultury, církví a Věcné dary
sdělovacích
prostředků

231

3399 Ostatní záležitosti
kultury, církví a
sdělovacích
prostředků

5169 –
Nákup ostatní služeb

600

98

Výdaj
– 70 tis. Kč

600

98

Výdaj
+ 70 tis. Kč

T: 31. 10. 2021
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 3/68/2021/RMČ
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5. Úprava rozpočtu Městské části Praha - Šeberov č. 18/2021
Rada Městské části Praha – Šeberov předkládá úpravu rozpočtu č. 18/2021 přesuny mezi kapitolami
v návaznosti na předchozí bod jednání, tedy objednání nových dopadových ploch, pryží na dětské hřiště
V Ladech.

Návrh usnesení:
RMČ schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č. 18/2021 – přesuny mezi kapitolami:
SU
OdPa
Položka
ORJ UZ ORG
částka
231

231

3412 –

5139 -

Sportovní
zařízení
v majetku obce

Nákup materiálu

3745 –

6121 –
Budovy, haly,
stavby

Péče o vzhled
obcí a veřejnou
zeleň

Výdaj + 80
tis. Kč

400

200

132

Výdaj - 80
tis. Kč

T: 31. 10. 2021
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 4/68/2021/RMČ
6. Kulturní akce - smlouva o spolupráci na pořádání kulturních akcí v roce 2021
Na základě předchozích několika debat mezi radními a dalšími zastupiteli je navrženo uzavřít Smlouvu
o spolupráci na pořádání kulturních akcí městské části. Při nárůstů počtu kulturních akcí již není
v možnostech úřadu a radních vše zajistit vlastními kapacitami. Proto bychom na akce letošního roku
rádi uzavřeli smlouvu o spolupráci na pořádání kulturních akcí s panem MgA. Romanem Janků (IČ:
70600562), který má doporučení a zkušenosti v tomto oboru. Na konci roku 2021 vyhodnotíme pozitiva
a negativa ze spolupráce a rozhodneme se, zda budeme ve spolupráci pokračovat i další rok nebo ji
neobnovíme.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje smlouvu o spolupráci na pořádání kulturních akcí s panem MgA. Romanem Janků,
IČ: 70600562 na akce konané ve dnech 4. 11., 12. 12. a 19. 12. 2021 na adrese V Ladech 10, Praha 4 –
Šeberov v rozsahu daném smlouvou za cenu: 3.000,- Kč paušální platba za zajištění organizace
koncertu (1 koncert), 500,- Kč za grafický návrh plakátu (1 koncert), 1.000,- Kč za zpracování,
přípravu a tisk programu, 1.500,- Kč za tisk plakátů a dalších propagačních materiálů, 10 % provize z
celkové částky za prodané vstupenky.
T: 31. 12. 2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 5/68/2021/RMČ
7. Klub aktivních 55+ - sleva na kulturní akce pořádané MČ
Počet kulturních akcí městské části Praha Šeberov narůstá a od koncertu dne 4. 11. 2021 budou akce pro
diváky hrazené. Vzhledem k podpoře Klubu aktivních 55+ je vhodné rozšířit podporu této skupiny nejen
v oblasti sportu a výletů, ale také v oblasti kultury – formou slevy ze základního vstupného na akce
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pořádané městskou částí. Proto je zde předložen návrh usnesení, kdy členové klubu aktivních 55+ budou
dostávat v předprodeji vstupenek slevu 50% ceny vstupného.
Návrh usnesení:
RMČ navazuje na usnesení č. 1/54/2021/RMČ ze dne 24. 2. 2021 a rozšiřuje podporu Klubu aktivní 55+
v oblasti kultury. Členové Klubu aktivních 55+ mají nárok na získání slevy 50 % ze základní ceny
vstupného na kulturní akce pořádané městskou částí Praha – Šeberov v předprodeji vstupenek přes
platformu goout.
T: 31. 12. 2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 6/68/2021/RMČ
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 96/2017 - Dexus Internet s.r.o. - webhosting
Vzhledem k aktuální nedostatečné kapacitě e-mailových schránek bylo nutné navýšení jejich kapacity.
Společností Dexus Internet s.r.o., IČ: 26770610, která nám služby webhostingu zajišťuje, bylo navrženo
navýšení kapacity na 100 GiB celkové kapacity 30 fyzických schránek za cenu 995,- Kč + DPH měsíčně.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 96/2017 (Dexus 01/2017) a navýšením celkové
kapacity schránek na 100 GiB za cenu 995,- Kč + DPH měsíčně. Zároveň pověřuje starostku podpisem
dodatku.
T: 31. 10. 2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 7/68/2021/RMČ
9. Převod nájmu hrobového místa č. 227 a hrobového zařízení
Dne 4. 10. 2021 požádal p. Antonín Palek o převod nájmu hrobového místa číslo 227 na místním
hřbitově v Hrnčířích na sebe, jelikož původní nájemce, pí Bohumila Friedrichová, babička p. Palka,
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, neníli 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.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se změnou nájemce hrobového místa číslo 227 na hřbitově v Hrnčířích na pana Antonína
Palka.
T: 31. 10. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 8/68/2021/RMČ
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10. Převod nájmu hrobového místa č. 309 a hrobového zařízení
Dne 11. 10. 2021 požádala paní Blanka Zápotocká, o převod nájmu hrobového místa číslo 309 na
místním hřbitově v Hrnčířích na sebe, jelikož původní nájemce, pan František Zápotocký, manžel pí.
Zápotocké 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, neníli 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.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se změnou nájemce hrobového místa číslo 309 na hřbitově v Hrnčířích na paní Blanku
Zápotockou.
T: 31. 10. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 9/68/2021/RMČ
11. Dar Římskokatolické farnosti na zabezpečení kostela sv. Prokopa v Hrnčířích
Každý rok přichází 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 2021 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 provoz EZS kostela sv. Prokopa v Hrnčířích
Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího Praha – Kunratice.
T: 31. 12. 2021
Zodpovídá: Jirásková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 10/68/2021/RMČ
12. Oprava kopírovacího stroje
Kopírovací stroj na úřadu Kyocera TA2551 má najeto cca 200.000 stran a už tiskne velmi nekvalitně.
Podle vyjádření firmy Digital Copiers, která se nám zajišťuje servis, je nutné vyměnit materiál
s omezenou životností (černý a barevný servisní kit) v celkové ceně cca 29.000,- Kč + DPH. Vzhledem
k tomu, že nový srovnatelný stroj stojí cca 60.000,- Kč + DPH, se oprava vyplatí.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s opravou kopírovacího stroje Kyocera TA 2551 a výměnou servisních kitů v celkové
ceně do 29.000,- Kč + DPH.
T: 15. 11. 2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 11/68/2021/RMČ
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13. Smlouva o finančním příspěvku na náklady Městské části Praha - Šeberov spojené s
budováním a správou ostatní veřejné infrastruktury dotčené záměrem investora se
stavebníkem – investorem stavby panem Janem Pajerem
Na základě dokumentu „Zásady pro výstavbu na území Městské části Praha – Šeberov – Pravidla pro
jednání s investory - stavebníky“, schváleného Zastupitelstvem MČ, který stanovuje základní pravidla
pro výstavbu na území MČ a dále pravidla spolupráce mezi MČ a investorem – stavebníkem na rozvoji
veřejné infrastruktury MČ z důvodů navyšování nároků na veřejnou infrastrukturu v souvislosti s novou
výstavbou, je třeba uzavřít s investorem - stavebníkem rodinného domu na parc. č. 1470/8 a 1470/25 k.
ú. Šeberov, panem Janem Pajerem, „Smlouvu o finančním příspěvku na náklady Městské části Praha Šeberov spojené s budováním a správou ostatní veřejné infrastruktury dotčené záměrem investora“.
Cílem MČ je zajistit udržitelný rozvoj, mezi jehož hlavní cíle patří zachování životního prostředí dalším
generacím v co nejméně pozměněné podobě při zajištění potřeb současných generací, aniž by bylo
ohroženo splnění potřeb generací příštích.
Návrh usnesení:
RMČ
1. Souhlasí na základě dokumentu „Zásady pro výstavbu na území Městské části Praha – Šeberov –
Pravidla pro jednání s investory - stavebníky“, schváleného Zastupitelstvem MČ s uzavřením „Smlouvy
o finančním příspěvku na náklady Městské části Praha - Šeberov spojené s budováním a správou ostatní
veřejné infrastruktury dotčené záměrem investora“ – stavbou rodinného domu na parc. č. 1470/8 a
1470/25 k. ú. Šeberov - se stavebníkem – investorem stavby panem Janem Pajerem.
2. Pověřuje starostku podpisem Smlouvy.
T: 31. 10. 2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 12/68/2021/RMČ
Další jednání rady bude 22. 10. 2021 v 8,30.
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal Ing.
Petra Venturová
Datum: 2021.10.18
15:32:03 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

Digitálně podepsal RNDr.

RNDr. Michaela Michaela Archalousová
2021.10.18
Archalousová Datum:
16:57:38 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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