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

Zápis ze 72. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 8. 12. 2021
Přítomni: pp. Archalousová, Brichová Kratochvílová (vzdáleně), Pařík, Venturová, Vitvarová, Vítek
Omluveni:
Zapisuje: pí Dvořáková
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka MČ, zahájení v 17:00
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna.

2. Změna jednacího řádu výborů a ZMČ
Stejně jako rada městské části upravila svůj jednací řád v reakci na nařízené karantény, nemoc Covid,
je doporučeno upravit také jednací řád výborů zastupitelstva městské části i vlastního jednání
zastupitelstva, tak, aby členům výborů a zastupitelstva bylo umožněno v době nařízené karantény se
účastnit jednání online. Takto upravený jednací řád má i hlavní město Praha. Z jednacího řádu
zastupitelstva HMP vychází i navržené úpravy pro naše jednání.
Návrh usnesení:
RMČ:
•
doporučuje schválit změnu jednacího řádu výborů zastupitelstva městské části Praha - Šeberov a
jednacího řádu zastupitelstva MČ Praha-Šeberov
•
Pověřuje starostku zařadit tento bod jednání na nejbližší zasedání ZMČ.
T: 20. 12. 2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 1/72/2021/RMČ
3. Program zasedání ZMČ dne 20. 12. 2021
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje program zasedání ZMČ konaného dne 20. 12. 2021 ve Špejcharu v 8:00:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola zápisu předchozího zasedání
Kontrola plnění předchozích usnesení
Finanční výbor – zápis z jednání ze dne 2. 12. 2021
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Fax: 244912801
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7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Rozpočet Městské části Praha – Šeberov na rok 2022, rozpočet MŠ a ZŠ, rozpočtový výhled MČ
Úprava rozpočtu č. 23/2021 v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR
Výstavba evakuační stanice – bod 2.5. usnesení ZMČ ze dne 21.5.2021 č. 9/14/2021/ZMČ
Směna pozemků parc.č.32/2, 32/3, 32/4, 32/11, 32/12, 32/13, 32/14, 32/15, 32/16 a 357/10
k.ú.Šeberov ve vlastnictví p. Černého a Ilony Černé za část pozemku parc.č.99/2 a 1449/1,
k.ú.Šeberov ve vlastnictví HMP, ve správě MČ
Změna jednacího řádu výborů zastupitelstva městské části Praha - Šeberov a jednacího řádu
zastupitelstva MČ Praha-Šeberov
Schvalování účelových dotací
Různé, informace
T: 20. 12. 2021
Zodpovídá: Venturová

Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 2/72/2021/RMČ

4. Převod nájmu hrobového místa č. 124 a hrobového zařízení
Dne 1. 12. 2021 požádal pan František Procházka o převod nájmu hrobového místa číslo 124 a
hrobového zařízení na místním hřbitově v Hrnčířích na dceru pí. Dagmar Kohoutovou.
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 124 a hrobového zařízení na hřbitově v
Hrnčířích na paní Dagmar Kohoutovou.
T: 31. 12. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 3/72/2021/RMČ
5. Změna nájemce hrobového místa č. 259 a hrobového zařízení
Dne 1. 12. 2021 požádal pan Jiří Laštovka o změnu nájemce hrobového místa číslo 259 na místním
hřbitově v Hrnčířích po zemřelé paní Zdeňce Mulerové. Pan Jiří Laštovka je na základě usnesení OS
Praha – Západ jediným dědicem paní Mullerové.
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
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zbytečného odkladu údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště; to platí i pro správce
svěřenského fondu.
Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí změnu nájemce hrobového místa číslo 259 na hřbitově v Hrnčířích na pana
Jiřího Laštovku.
T: 31. 12. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 4/72/2021/RMČ

6. Pohledávka do insolvenčního řízení
Dne 2. 12. 2021 bylo Městské části Praha-Šeberov (dále jen „MČ“) doručeno vyrozumění od soudního
exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., Exekutorského úřadu Praha 5, ze dne 30. 11. 2021, č. j.
067 EX 4608/18-64. Vyrozuměním byla MČ vyzvána, aby přihlásila do insolvenčního řízení svou
pohledávku za Lucií Mašek Mirićovou, bytem Vodičkova 681/18, 110 00 Praha, r. č. 765317/0173 ve
výši 1.600 Kč (z toho 1.500 Kč jistina a 100 Kč náklady exekučního řízení) z titulu příkazu vydaného
MČ dne 21. 2. 2013, č. j. KPP-MCPSE0755/2012-12, který nabyl právní moci dne 24. 7. 2013 a
vykonatelnosti 9. 8. 2013.
Podle insolvenčního zákona „v insolvenčním řízení se neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku
[…] mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků
a jiných obdobných peněžitých plnění, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla
před rozhodnutím o úpadku“. Takovou sankcí je i pokuta uložená dlužníkovi příkazem. I pokud by
tedy MČ pohledávku do insolvenčního řízení přihlásila, nebylo by na ni v insolvenčním řízení ničeho
hrazeno. Za více než 3 roky běhu exekuce nebylo na pohledávku vymoženo nic. V kontextu
předpokládané délky trvání insolvenčního řízení (přibližně 5,5 roku) a letošní novely exekučního řádu
(zákon č. 286/2021 Sb.), která od 1. 1. 2022 (za určitých podmínek, jejichž naplnění lze v tomto
případě očekávat) umožňuje zastavování bezvýsledných exekucí již po uplynutí 6 let, nelze očekávat,
že se pohledávku podaří vymoci po skončení insolvenčního řízení (resp. že by výnosy pro MČ
převýšily náklady MČ). Rada MČ by proto, i s ohledem na zanedbatelný charakter pohledávky, měla
rozhodnout o upuštění od podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení a zároveň odpisu
pohledávky.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s upuštěním od podání přihlášky pohledávky Městské části Praha-Šeberov ve výši
1.600 Kč do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Praze pod sp. zn.
KSPH 61 INS 19030/2021 ve věci dlužníků Lucie Mašek Mirićové, bytem Vodičkova 681/18, 110 00
Praha, r. č. 765317/0173, a Romana Maška, bytem Libušská 35/200, 140 00 Praha, r. č. 650320/2530,
a odepsáním pohledávky.
T: 31. 12. 2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 5/72/2021/RMČ
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7. Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 0020204620 - aktualizační
V roce 2020 byla Radou městské části schválena nová pojistná smlouva č. 0020204620 s Českou
podnikatelskou pojišťovnou, a.s. (usnesení č. 4/MIM6/2020/RMČ) a výpovědi smluv s Generali
Českou pojišťovnou č. 48702770 a č. 2946554603 (usnesení č. 9/49/2020/RMČ), jejichž obsah se po
skončení jejich platnosti (v březnu a srpnu 2021) stal součástí nové pojistné smlouvy s ČPP. Proto nám
byl od ČPP předložen ke schválení Dodatek č. 3 – aktualizační, kterým si obě strany sjednávají
aktualizované znění pojistné smlouvy č. 0020204620.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením aktualizačního Dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 0020204620 a pověřuje
starostku jeho podpisem.
T: 31. 12. 2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 6/72/2021/RMČ

Různé:
Další jednání rady bude 22. 12. 2021 v 16:30 hod.
Jednání bylo ukončeno v 18:00 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2021.12.10
Venturová Datum:
09:21:20 +01'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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