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

Zápis ze 78. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 2. 3. 2022
Přítomni: pp. Archalousová , Pařík, Venturová, Vitvarová (vzdáleně), Vítek
Omluveni: pí. Brichová Kratochvílová
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. Dodatek k rámcové smlouvě – Zpravodaj
Vzhledem k tomu, že došlo k zásadnímu zvýšení vstupních nákladů na zpracování a výrobu Zpravodaje
naší MČ, je současná cena, kterou hradíme, nedostatečná. Pan Tomáš Ritter, který pro nás Zpravodaj
zpracovává, požádal o zvýšení ceny za 1 výtisk a předložil návrh Dodatku k Rámcové smlouvě č.
15/2017 ze dne 30. 3. 2017.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí z důvodu zvýšení vstupních cen při zpracování a výrobě Zpravodaje s uzavřením Dodatku
č. 2 k Rámcové smlouvě č. 15/2017 ze dne 30. 3. 2017 s p. Tomášem Ritterem, IČ: 71382968, kterým se
mění cena za 1 výtisk Zpravodaje, a pověřuje starostku jeho podpisem. Nová cena za výtisky bude
následující:
Cena při nákladu 1420 ks se bude lišit dle rozsahu jednotlivého čísla.
Cena za kus v rozsahu:
a) 32 vnitřních stran (CMYK) + obálka (CMYK) je stanovena na 29,50 Kč,
b) 40 vnitřních stran (CMYK) + obálka (CMYK) je stanovena na 34,50 Kč,
c) 48 vnitřních stran (CMYK) + obálka (CMYK) je stanovena na 38,50 Kč,
d) 56 vnitřních stran (CMYK) + obálka (CMYK) je stanovena na 44,00 Kč,
e) v případě jiného rozsahu, je třeba doplnit cenu dodatkem či objednávkou.
T: 31. 3. 2022
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 1/78/2022/RMČ
3. Žádost o proplacení příspěvku
Na úřad MČ byla dne 2. 3. 2022 doručena žádost paní Martiny Pokorné o proplacení příspěvku na cvičení
Klubu 55+ výjimečně v měsíci březnu. Dle informace v žádosti si paní Pokorná příspěvek nemohla
vyzvednout ve stanovené lhůtě (do 28. 2.) z důvodu nemoci.
Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s proplacením příspěvku na cvičení Klubu aktivních 55+ paní Martině Pokorné výjimečně
v měsíci březnu z důvodu nemoci.
T: 31. 3. 2022
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 2/78/2022/RMČ

4. Úhrada poplatků – vypořádání a zrušení spoluvlastnictví a směna SATPO
ZMČ rozhodlo již 21. 6. 2021 usnesením č. 8/14/2021/ZMČ o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
pozemku parc. č. 1407/29, k. ú. Šeberov. Součástí zveřejněného záměru byl dále budoucí záměr směny
pozemků za účelem zajištění účelnějšího využití pozemku č. parc. 1407/29, k. ú. Šeberov. V již uzavřené
smlouvě o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví není dohoda o úhradě souvisejících nákladů. Bude se
jednat o poplatek za souhlas s dělením pozemku a poplatek za návrh vkladu do KN smlouvy o zrušení a
vypořádání spoluvlastnictví a poplatek za souhlas s dělením pozemků a poplatek za vklad do KN směnné
smlouvy, dále se jedná o úhrady zpracování geometrických plánů pro obě smlouvy a zpracování
znaleckého posudku pro směnu. Proto je RMČ předložen následující návrh usnesení, kterým se
související úhrady ošetří.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s dohodou o úhradě poplatků za zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a směnu se
společností SATPO takto: MČ Praha – Šeberov uhradí poplatky související se zrušením a vypořádáním
spoluvlastnictví a zpracování znaleckého posudku. Společnost SATPO uhradí poplatky související se
směnou pozemků a zpracování geometrických plánů.
T: 31. 5. 2022
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 3/78/2022/RMČ
5. Číselník ORG investičních akcí MČ Praha - Šeberov
Protože byla schválena HMP dotace z rezervy na zřízení detašovaného pracoviště ZŠ v Baráčnické
rychtě, je třeba doplnit ORG do číselníku.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje novelizovaný číselník ORG investičních akcí MČ Praha – Šeberov, který nahrazuje
číselník schválený RMČ dne 16. 2. 2022 usnesením 8/77/2022/RMČ.
T: 2. 3. 2022
Zodpovídá: Jirásková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 4/78/2022/RMČ
6. Prominutí poplatku z pobytu občanům Ukrajiny
Dne 1. 3. 2022 bylo na úřad MČ doručeno z MHMP Doporučení k prominutí místního poplatku z pobytu
z důvodu mimořádné události (vojenská invaze Ruské federace na Ukrajinu) občanům Ukrajiny, kteří
jsou v kontextu bezpečnostní situace na Ukrajině v ohrožení a přicestovali na území ČR a jejichž
totožnost bude prokázána cestovním dokladem.
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události (vojenská invaze
Ruské federace na Ukrajinu) občanům Ukrajiny, kteří jsou v kontextu bezpečnostní situace na Ukrajině
v ohrožení a přicestovali na území ČR a jejichž totožnost bude prokázána cestovním dokladem.
T: 15. 3. 2022
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 5/78/2022/RMČ

7. Odpisy majetku
Na základě proběhlých inventur byl likvidační komisi předán inventarizační komisí seznam majetku
navržený k vyřazení. Likvidační komise na svém jednání dne 25. 2. 2022 prověřila seznam majetku
k vyřazení a zjistila, že majetek navržený k odpisu je nefunkční, zničený a neopravitelný.
Likvidační komise na základě zjištěného předkládá RMČ Praha – Šeberov seznam majetku navržený
k odpisu v celkové hodnotě 69.961,65 Kč.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s odpisem majetku v celkové hodnotě 69.961,65 Kč.
T: 31. 3. 2022
Zodpovídá: Jirásková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 6/78/2022/RMČ
8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Pražská
plynárenská Distribuce, a.s.
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Pražská
plynárenská Distribuce, a.s., IČ 27403505, na pozemku parc. č. 531/2 k. ú. Šeberov pro stavbu
plynárenského zařízení – STL plynovod za cenu 100,- Kč/bm bez DPH,
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
T: 31. 3. 2022
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 7/78/2022/RMČ
9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se spol.
PREdistribuce, a. s.
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se spol.
PREdistribuce, a.s., IČ 27376516, na pozemku parc. č. 531/2 k. ú. Šeberov pro stavbu součásti distribuční
soustavy - podzemního kabelového vedení NN typu AYKY – OT 3x240 +120 a telekomunikačního
vedení v rozsahu 22 bm, v rámci stavební akce: „Praha - Šeberov, ul. Žábova, 4RD, nový kNN“, číslo
SPP: S 146 367, za cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, který na své náklady zajistí
PREdistribuce, a.s., k této ceně bude připočtena sazba DPH v zákonné výši,
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2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
T: 31. 3. 2022
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 8/78/2022/RMČ
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pp. Vitalijem
Avsejkem a Annou Grinkevič
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pp. Vitalijem
Avsejkem a Annou Grinkevič, na pozemku parc. č. 531/2 k. ú. Šeberov pro stavbu kanalizační,
vodovodní a plynovodní přípojky za cenu 5000,- Kč bez DPH za každou přípojku,
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
T: 31. 3. 2022
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 9/78/2022/RMČ
11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s p. Janem Soukalem
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s p. Janem
Soukalem, na pozemku parc. č. 531/2 k. ú. Šeberov pro stavbu kanalizační, vodovodní a plynovodní
přípojky, za cenu 5000,- Kč bez DPH za každou přípojku,
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
T: 31. 3. 2022
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 10/78/2022/RMČ
12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pí. Terezou
Stopkovou
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pí. Terezou
Stopkovou, na pozemku parc. č. 531/2 k. ú. Šeberov pro stavbu kanalizační, vodovodní a plynovodní
přípojky, za cenu 5000,- Kč bez DPH za každou přípojku,
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
T: 31. 3. 2022
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 11/78/2022/RMČ
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13. Dar pro velvyslanectví Ukrajiny
Návrh usnesení:
RMČ
1. jednoznačně odsuzuje ozbrojený útok Ruské federace na Ukrajinu,
2. schvaluje dar ve výši 50.000,- Kč pro velvyslanectví Ukrajiny.
T: 15. 3. 2022
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 12/78/2022/RMČ
14. Rozpočtová změna č. 6/2022 v souvislosti s darem pro velvyslanectví Ukrajiny
V souvislosti s darem pro velvyslanectví Ukrajiny je nezbytné přijmout také rozpočtovou změnu s tím
související.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2022 v souvislosti s darem pro velvyslanectví Ukrajiny
Položka

SU

Kapitola

231

3117 5901 –
První stupeň základních
Nespecifikované
škol
rezervy

231

6221 Humanitární zahraniční
pomoc přímá

5520 –

ORJ

UZ

OR částka
G

400

Výdaj - 50 tis. Kč

500

Výdaj + 50 tis. Kč

Neinvestiční transfery
cizím státům
T: 15. 3. 2022
Zodpovídá: Jirásková

Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 13/78/2022/RMČ
Různé:
Další jednání rady bude 16. 3. 2022 v 16:30 hod.
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal Ing.
Petra Venturová
Datum: 2022.03.07
10:55:27 +01'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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