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

Zápis z 10. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 3.4.2019
Přítomni: pp. Venturová, Archalousová, Brichová Kratochvílová, Pařík
Zapisuje: pí. Dvořáková
Omluveni: p. Vitvarová
Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka, zahájení v 16:30.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna jsou již splněna nebo probíhají.
2. Baráčníci - příspěvek
Dne 14.2.2019 požádala Obec baráčníků Hrnčíře o příspěvek 5 tis. Kč pro akce pořádané jejich
spolkem v roce 2019. Rada MČ doporučuje schválit uvedenou žádost za podmínky, že MČ proplatí
skutečné náklady do celkové výše 5 tis. Kč proti dodaným daňovým dokladům.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s proplacením skutečných nákladů na akce pořádané Obcí baráčníků Hrnčíře v roce
2019 na základě předložených daňových dokladů do celkové maximální výše 5 tis. Kč vč. DPH.
T: 31.12.2019
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/10/2019/RMČ
3. Odstoupení od smlouvy o nájmu BR
S paní Brejchovou byla uzavřena smlouva 1/2019 na základě usnesení RMČ číslo 8/2/2018/RMČ ze
dne 28. 11. 2018. Paní Brejchová pro nezájem tuto smlouvu vypovídá. Výpověď dle smlouvy 1 měsíc
předem.
Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí odstoupení od smlouvy o pronájmu nebytových prostor č. 1/2019 uzavřené dne
2.1.2019 s pí. Petrou Brejchovou k 30. 4. 2019.
Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/10/2019/RMČ
4. Projektová příprava – chodník K Hrnčířům při ulici Novákova
Již přibližně před 10 lety byla dohodnuta s panem Rybou směna pozemků tak, aby mohl být
vybudován okolo nového obytného domu v ulici K Hrnčířům navazující chodník do ulice Novákova.
Směna pozemku byla zrealizována po zpracování a projednání oddělovacích geometrických plánů na
základě usnesení zastupitelstva městské části ze dne 24.9.2018. Pro vybudování chodníku je nyní třeba
nechat zpracovat projektovou dokumentaci nového chodníku včetně navazujícího přisvětleného
přechodu pro chodce. Požádali jsme o cenovou nabídku projektanta Ing. Vojtěcha Holuba:

Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou zpracování projektové dokumentace novostavby 37m chodníku v ul.
K Hrnčířům při ulici Novákova vč. osvětlení přechodu pro chodce u Ing. Vojtěcha Holuba, IČ
03271064, za cenu 30 tis. Kč bez DPH.
T: 30.4.2019
Zodpovídá: Kollárová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/10/2019/RMČ
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5. Úprava projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a
Rojická“
K dodatečnému povolení parkovacích a manipulačních ploch, které vznikly při výstavbě nad rámec
projektu, a úpravám stávajících vjezdů v ulicích Lipenská, Osvětová, Rojická a V Záhybu je třeba
objednat úpravu původní projektové dokumentace. Proto jsme požádali o cenovou nabídku spol.
"sinpps s.r.o.":

Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou úpravy projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikací Lipenská,
Osvětová a Rojická“ pro dodatečné stavební povolení parkovacích a manipulačních ploch, které
vznikly při výstavbě nad rámec projektu, a úpravám stávajících vjezdů v ulicích Lipenská, Osvětová,
Rojická a V Záhybu u spol. "sinpps s.r.o.", IČ 62584332, za cenu 18150,- Kč bez DPH.
T: 30.4.2019
Zodpovídá: Kollárová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/10/2019/RMČ
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6. Pronájem hrobového místa
Dne 20.3.2019 došla na ÚMČ žádost pí. Zdenky Erbenové Mašínové o pronájem opuštěného
hrobového místa na staré části Hrnčířského hřbitova. Pí. Erbenová Mašínová i její manžel p. Jaromír
Erben jsou občané MČ.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s pronájmem opuštěného hrobového místa na staré části Hrnčířského hřbitova občance
MČ pí. Zdence Erbenové Mašínové.
T: 30.4.2019
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/10/2019/RMČ
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pí. Romanou
Pechovou
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pí.
Romanou Pechovou na pozemku parc. č. 1118 v k. ú. Šeberov pro vybudování vodovodní přípojky
a kanalizační přípojky za cenu 5 tis. Kč bez DPH za jednu přípojku, tedy celkem za 10 tis. Kč bez
DPH,
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
T: 30.4.2019
Zodpovídá: Kollárová, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/10/2019/RMČ
8. Obecně závazná vyhláška o omezení provozní doby hostinských zařízení – věcný
záměr
Dne 11.3.2019 došel na ÚMČ dopis od odboru živnostenského a občanskosprávního MHMP ohledně
věcného záměru obecně závazné vyhlášky o omezení provozní doby hostinských zařízení za účelem
ochrany veřejného pořádku a nočního klidu.
Návrh usnesení:
RMČ
1. bere na vědomí věcný záměr obecně závazné vyhlášky o omezení provozní doby hostinských
zařízení zpracovávaný odborem živnostenským a občanskosprávním MHMP bez připomínek,
protože území Městské části Praha - Šeberov není problémovou lokalitou ve smyslu ochrany
veřejného pořádku a nočního klidu,
2. pověřuje starostku MČ zasláním tohoto stanoviska na odbor živnostenský a občanskosprávní
MHMP.
T: 15.4.2019
Zodpovídá: Venturová
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Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/10/2019/RMČ

9. Objednávka pamětních mincí – vítání občánků – doplnění usnesení
Při objednávce pamětních mincí se zjistilo, že původní objednávka obsahovala pouze mince bez
krabiček. Je nutné objednat pamětní mince včetně potištěné krabičky s paměťovou vložkou.
Návrh usnesení:
RMČ doplňuje usnesení č. 4/9/2019/RMČ ze dne 20.3.2019 takto:
RMČ souhlasí s objednávkou 100 ks. pamětních mincí pro vítání občánků včetně potištěné krabičky
s paměťovou vložkou u firmy RAŽBA.CZ p. Jana Půlpána, IČ 43949894, za cenu 13400,--Kč vč.
DPH.
T: 30.4.2019
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/10/2019/RMČ

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Digitálně podepsal
RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
Datum: 2019.04.05
Archalousová 08:22:51 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha - Šeberov

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal
Ing. Petra
Venturová
Datum: 2019.04.05
08:31:58 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha - Šeberov
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