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

Zápis ze 70. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 10. 11. 2021
Přítomni: pp. Archalousová, Brichová Kratochvílová, Pařík, Venturová, Vitvarová, Vítek
Omluveni:
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. Pronájem urnového hrobového místa
Dne 1. 11. 2021 byla doručena na ÚMČ žádost o pronájem urnového hrobového místa od pana Hoang
Ngoc Dien, občana Šeberova.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích panu Hoang Ngoc
Dien, občanu Šeberova.
T: 30. 11. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 1/70/2021/RMČ

3. Pronájem urnového hrobového místa
Dne 26. 10. 2021 byla doručena na ÚMČ žádost o pronájem urnového hrobového místa od pana
Luďka Jiříka, občana Šeberova.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích panu Luďku Jiříkovi,
občanu Šeberova.
T: 30. 11. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 2/70/2021/RMČ

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

4. Pronájem urnového hrobového místa
Dne 3. 11. 2021 byla doručena na ÚMČ žádost o pronájem urnového hrobového místa od pana
Michala Koštíře, bytem ve Vestci.
Návrh usnesení:
RMČ nesouhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích panu Michalu
Koštířovi, protože není občanem Šeberova.
T: 30. 11. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 3/70/2021/RMČ

5. Převod nájmu hrobového místa č. 47 a hrobového zařízení
Dne 1. 11. 2021 požádala paní Vlasta Kaňková o převod nájmu hrobového místa číslo 47 na místním
hřbitově v Hrnčířích na svou dceru, pí. Janu Plachtovou.
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.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se změnou nájemce hrobového místa číslo 47 na hřbitově v Hrnčířích na paní Janu
Plachtovou.
T: 30. 11. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 4/70/2021/RMČ

6. Převod nájmu hrobového místa č. 32 a hrobového zařízení
Dne 3. 11. 2021 požádala paní Oldřiška Sládková o převod nájmu hrobového místa číslo 32 na
místním hřbitově v Hrnčířích na svou neteř, pí Hanu Balounovou.
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.
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se změnou nájemce hrobového místa číslo 32 na hřbitově v Hrnčířích na paní Hanu
Balounovou.
T: 30. 11. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 5/70/2021/RMČ
7. Dodatek ke Smlouvě o spolupráci na pořádání kulturních akcí
Z důvodu upřesnění způsobu vyúčtování kulturních akcí, pořádaných ve spolupráci s MgA. Romanem
Janků, IČ: 70600562 je nutné uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na pořádání kulturních
akcí ze dne 22. 10. 2021, kterým bude upřesněno finančního vypořádání a fakturace po skončení každé
spolupořádané kulturní akce.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na pořádání kulturních akcí s MgA.
Romanem Janků (IČ:70600562) ze dne 22. 10. 2021, kterým se upřesňuje finanční vypořádání a
fakturace po každé akci, a pověřuje starostku jeho podpisem.
T: 15. 11. 2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 6/70/2021/RMČ
8. Návrh OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Dne 22. 10. 2021 byl doručen na ÚMČ návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci vč. důvodové zprávy.
Návrh usnesení:
RMČ nemá připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci a pověřuje tajemníka odesláním tohoto stanoviska na odbor daní,
poplatků a cen MHMP.
T: 16. 11. 2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 7/70/2021/RMČ
9. Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z
pobytu
Dne 25. 10. 2021 byl doručen na ÚMČ návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z pobytu vč. důvodové zprávy.
Návrh usnesení:
RMČ nemá připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z pobytu a pověřuje tajemníka odesláním tohoto
stanoviska na odbor daní, poplatků a cen MHMP.
T: 16. 11. 2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 8/70/2021/RMČ
Zápis 70. RMČ Praha - Šeberov ze dne 10. 11. 2021
3

10. Opravy ve sportovním areálu
Ve sportovním areálu v Šeberově je potřeba udělat poměrně velké množství drobnějších oprav a
vyměnit už dosluhující nebo poškozený materiál (pákové baterie, kliky na kurtech, sítě na míčové hry,
sprchové hadice a závěsy do umývárny, šachty závlahového systému, hole na minigolf, …). Pan
Dvořák předložil seznam věcí (vč. orientačního nacenění), které by bylo nutno nakoupit a následně
provést opravu. Předpokládaná cena materiálu na opravy je cca 40.000,- Kč, za práci cca 20.000,- Kč.
Dále p. Dvořák upozorňuje na nutnost některých větších oprav na příští sezónu (povrch
multifunkčního hřiště, oprava drah minigolfu, …) a dosluhující bojlery. Také by bylo vhodné pořídit
na sportovní areál vícestranné hodiny.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje provedení nezbytných oprav nebo výměn poškozeného a dosluhujícího materiálu vč.
související práce a nákup nového materiálu ve sportovním areálu v Šeberově v maximální celkové
částce 100 000,- Kč vč. DPH.
T: 31. 12. 2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 9/70/2021/RMČ
11. Úprava rozpočtu Městské části Praha - Šeberov č. 20/2021
Rada Městské části Praha – Šeberov předkládá úpravu rozpočtu č. 20/2021 – oprava úpravy rozpočtu
č. 18/2021:
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č. 20/2021 – oprava úpravy rozpočtu č.
18/2021:
SU OdPa
Položka
ORJ
UZ ORG
částka
231

3412 –

5139 -

Výdaj - 80 tis. Kč

400

Sportovní
zařízení Nákup materiálu
v majetku obce
231

3745 –

231

Péče o vzhled obcí a
veřejnou zeleň
3412 –

6121 –
200
Budovy, haly, stavby
5171 -

132

Výdaj + 80 tis.
Kč
Výdaj - 80 tis. Kč

400

Sportovní
zařízení Opravy a udržování
v majetku obce
231

3745 –
Péče o vzhled obcí a
veřejnou zeleň

6121 –
200
Budovy, haly, stavby

132

Výdaj + 80 tis.
Kč
T: 30. 11. 2021
Zodpovídá: Jirásková

Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 10/70/2021/RMČ
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12. Úprava rozpočtu Městské části Praha - Šeberov č. 21/2021
Rada Městské části Praha – Šeberov předkládá úpravu rozpočtu č. 21/2021 – přesuny mezi kapitolami:
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č. 21/2021 – přesuny mezi kapitolami:
SU OdPa
Položka
ORJ
UZ ORG
částka
231

3429 –

400

98

Výdaj - 16 tis. Kč

5169 –
Nákupy ostatních
služeb

600

98

Výdaj + 16 tis.
Kč

5194 –
Věcné dary

600

98

Výdaj - 10 tis. Kč

5169 –
Nákupy ostatních
služeb

600

98

Výdaj + 10 tis.
Kč

5499 -

Ostatní záj. činnost a Ostatní neinvestiční
rekreace
transfery obyv.
231

3399 –

231

Ostatní zál. kultury,
církví
3399 –

231

Ostatní zál. kultury,
církví
3399 –
Ostatní zál. kultury,
církví

T: 30. 11. 2021
Zodpovídá: Jirásková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 11/70/2021/RMČ
13. Žádost o spolupráci na vytváření aktuální databáze města s daty o spotřebě energie
a vody
Dne 23. 10. 2021 byla na ÚMČ doručena žádost náměstka primátora MHMP Ing. Petra Hlubučka o
spolupráci při vytváření aktuální databáze města s daty o spotřebě energie a vody. Spolupráce by měla
být ve smyslu schválení uvedeného záměru MČ a zavázání odborů a zřízených organizací k uzavření
zplnomocňující smlouvy.
Návrh usnesení:
RMČ nesouhlasí s uzavřením zplnomocňující smlouvy a pověřuje tajemníka zasláním tohoto
stanoviska energetickému manažerovi MHMP.
T: 30. 11. 2021
Zodpovídá:
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 12/70/2021/RMČ
14. Věcné břemeno Bilan – změna smlouvy
RMČ souhlasila usnesením č. 8/59/2021 s uzavřením bezúplatné Smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 536/1, 536/24, 536/178 a 536/86 - připojení vody,
kanalizace, a plynu pro pozemky parc. č. 536/12, 536/122, 536/123, 536/177, 536/172, 536/173,
536/174, 536/175, 536/176, 536/124, 536/145, 536/148. Před podpisem smlouvy došlo ke změně
vlastníka pozemku parc.č. 536/123, tudíž smlouva nemohla být podepsána. Ve smlouvě byly upraveny
smluvní strany.
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na
pozemcích parc. č. 536/1, 536/24, 536/178 a 536/86 - připojení vody, kanalizace, a plynu pro
pozemky parc. č. 536/12, 536/122, 536/123, 536/177, 536/172, 536/173, 536/174, 536/175, 536/176,
536/124, 536/145, 536/148. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na základě usnesení ZMČ č.
8/20/2017/ZMČ a následně uzavřené smlouvy plánovací č. 24/2017 ze dne 27. 4. 2017 a smlouvy o
uzavření smlouvy budoucí darovací č. 23/2017 ze dne 27. 4. 2017 a pověřuje starostku MČ
podepsáním smlouvy.
T: 20. 12. 2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 13/70/2021/RMČ
15. Věcné břemeno budoucí Cetin a.s. pro stavbu Cyklostezka K Trníčku – Na
Jelenách, Etapa 1.
Pro budoucí stavbu Cyklostezky K Trníčku – Na Jelenách byla uzavřena se společností Cetin smlouva
č. 33/2021 o realizaci překládky sítě elektronických komunikací. Na přeložené vedení je potřeba
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha –
Šeberov parc. č. 1520/23 a 1521/18 k. ú . Šeberov. Cena služebnosti bude stanovena na 500,- Kč bez
DPH.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č.
1520/23 a 1521/18 k. ú. Šeberov se společností Cetin a.s. za jednorázovou úhradu 500,-Kč bez DPH a
pověřuje starostku MČ podepsáním smlouvy.
T: 20. 12. 2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 14/70/2021/RMČ
16. Strategie hlavního města Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku – Cirkulární
Praha 2030
Dne 9.11.2021 byla na ÚMČ doručena 16. Strategie hlavního města Prahy pro přechod na cirkulární
ekonomiku – Cirkulární Praha 2030 zpracovaná Pražským inovačním institutem s výzvou
k připomínkám.
Návrh usnesení:
RMČ nemá připomínky k návrhu Strategie hlavního města Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku
– Cirkulární Praha 2030 a pověřuje tajemníka odesláním tohoto stanoviska e-mailem na
jitka.hofmanova@praha.eu.
T: 16. 11. 2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 15/70/2021/RMČ
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17. Výměna prasklé skluzavky u Špejcharu
V dětské koutku u Špejcharu je zásadně poškozená (prasklá) skluzavka na dětském prvku (věžičce).
Poškození neumožňuje jeho používání a bude nutno skluzavku vyměnit. Oslovili jsem specializovanou
firmu DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., IČ: 26306921 s žádostí o nabídku na výměnu skluzavky a opravu
dětského prvku. Byla nám doručena nabídka s celkovou cenou 22.950,- Kč + DPH za skluzavku,
úpravu vstupu na skluzavku, montáž a dopravu.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou výměny skluzavky vč. úpravy vstupu na skluzavku u Špejcharu za cenu
22.950,-Kč bez DPH u spol. DŘEVOARTIKL, spol. s r. o., IČ: 26306921.
T: 30. 11. 2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 16/70/2021/RMČ
Další jednání rady bude 24. 11. 2021 v 16:30 hod.
Jednání bylo ukončeno v 17:40 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal
Ing. Petra Venturová
Datum: 2021.11.12
09:12:40 +01'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

Digitálně podepsal RNDr.

RNDr. Michaela Michaela Archalousová
2021.11.12
Archalousová Datum:
09:52:09 +01'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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