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

Zápis z 82. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 27. 4. 2022
Přítomni: pp. Archalousová, Brichová Kratochvílová (vzdáleně), Pařík (vzdáleně), 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. Žádost o převod hrobového místa č. 319
Dne 18. 4. 2022 požádal pan Jakub Šifalda o převod nájmu hrobového místa číslo 319 a hrobového
zařízení na místním hřbitově v Hrnčířích na sebe místo zemřelého otce Václava Šifaldy.
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 s převodem nájmu hrobového místa číslo 319 a hrobového zařízení na hřbitově v
Hrnčířích na pana Jakuba Šifaldu.
T: 30. 5. 2022
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 1/82/2022/RMČ

3. Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy
Dne 21. 4. 2022 byl na úřad MČ doručen k připomínkám návrh nařízení hl. m. Prahy, včetně odkazů
na grafické přílohy, 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. V návrhu nařízení jsou
zapracovány nové požadavky některých městských částí na vymezení a úpravy režimu pro parkování.
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 nemá připomínky k návrhu 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, a
pověřuje tajemníka odesláním tohoto stanoviska odboru MHMP.
T: 15. 5. 2022
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 2/82/2022/RMČ

4. Rozpočtová změna č. 12/2022 v souvislosti s poskytnutím účelové dotace na pomoc
občanům Ukrajiny
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje rozpočtovou změnu č. 12/2022 v souvislosti s poskytnutím účelové dotace na pomoc
občanům Ukrajiny:
SU
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Položka

ORJ
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231
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fondům v rozpočtech
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4137 500
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Výdaj + 116 tis. Kč

500

ORG

částka

T: 30. 4. 2022
Zodpovídá: Jirásková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 3/82/2022/RMČ
5. Hřiště na ul. K Safině - projekční práce
Vzhledem k nutnosti zpracování projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby na hřiště v ul.
K Safině jsme požádali p. Škůrka (spol. SPIUS spol. s r.o., IČ: 25060783) o cenovou nabídku na
zpracování potřebné projektové dokumentace. Ing. Škůrek předložil nabídku na zpracování nutné
projektové dokumentace (stavební část, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení,
projekt profesí, koordinace jednotlivých profesí) v celkové ceně 54.000,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Rada MČ souhlasí s objednáním nutné projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby na
hřiště v ul. K Safině od spol. SPIUS spol. s r.o., IČ: 25060783, za cenu 54.000,- Kč bez DPH.
T: 10. 5. 2022
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 4/82/2022/RMČ
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6. Oprava vozu Renault Kangoo – v užívání ZŠ V Ladech
Pan ředitel ZŠ požádal o schválení a úhradu opravy služebního vozu Renault Kangoo Express (SPZ:
2AA-7647), který je ve vlastnictví MČ a který má ve smluvním užívání ZŠ V Ladech. Na vozidle je
potřeba vyměnit kompletní řízení a provést seřízení geometrie. Oprava na základě nabídky spol.
Autoservis Václav Kruška, IČ: 15326781 by činila 19.000,- Kč vč. DPH.
Návrh usnesení:
Rada Městské části Praha – Šeberov souhlasí s objednáním opravy (výměna kompletního řízení a
seřízení geometrie) vozidla Renault Kangoo Express (SPZ: 2AA-7647), který je ve vlastnictví MČ a
který má ve smluvním užívání ZŠ V Ladech, u společnosti Autoservis Václav Kruška, IČ: 15326781
v ceně 19.000,- Kč vč. DPH
T: 10. 5. 2022
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 5/82/2022/RMČ

Různé:
Další jednání rady bude 11. 5. 2022 v 16:30 hod.
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Digitálně podepsal Ing. Petra
Ing. Petra
Venturová
Datum: 2022.05.03 10:33:53
Venturová
+02'00'
Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

Digitálně podepsal RNDr.

RNDr. Michaela Michaela Archalousová
2022.05.03
Archalousová Datum:
11:25:35 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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