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

Zápis ze 19. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 21.8.2019

Přítomni: pp. Archalousová, Vitvarová, Venturová, Vítek
Zapisuje: p. Vítek
Omluveni: p. Pařík, Brichová Kratochvílová
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. Pronájem hrobového místa
Dne 1.7.2019 došla na ÚMČ žádost o pronájem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích od
pí. Zuzany Hrychové – vlastníka nemovitosti v Šeberově. Pí. Hrychová ani nikdo z její rodiny nejsou
občany MČ Praha – Šeberov.
Návrh usnesení:
RMČ nesouhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích pí. Zuzaně
Hrychové, protože pí. Hrychová ani nikdo z její rodiny nejsou občany MČ Praha - Šeberov.
T: 30.9.2019
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/19/2019/RMČ

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

3. Ukončení smlouvy o celoroční údržbě MČ
Dne 3.4.2018 byla uzavřena Smlouva o celoroční údržbě MČ Praha – Šeberov s p. Michalem
Bohumelem IRONEX, č. sml. 16/2018. Vzhledem k tomu, že vítězná firma veřejnou zakázku
podhodnotila a tak nejsou práce vykonávány v rozsahu a kvalitě, které smlouva vyžaduje, smluvní
strany se dohodly na ukončení smlouvy ke konci kalendářního roku.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí ukončením Smlouvy o celoroční údržbě MČ Praha – Šeberov s p. Michalem
Bohumelem IRONEX, č. sml. 16/2018 dohodou k 31.12.2019.
T: 30.9.2019
Zodpovídá: Vítek, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/19/2019/RMČ

4. Administrace nadlimitní veřejné zakázky na celoroční údržbu MČ
Vzhledem k ukončení smlouvy o celoroční údržbě MČ k 31.12.2019 je třeba vypsat novou veřejnou
zakázku. Veřejná zakázka je nadlimitní, proto je nezbytné použít v souladu se směrnicí o veřejných
zakázkách firmu na její administraci. Minulou veřejnou zakázku na celoroční údržbu MČ
administrovala spol. Compet Consult s.r.o., IČ 26502402. Nyní nabízí cenu za administraci 80.000,Kč bez DPH. Cena zahrnuje komplexní administraci zadávacího řízení formou otevřeného zadávacího
řízení.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje uzavření smlouvy na administraci nadlimitní veřejné zakázky „Celoroční údržba MČ
Praha – Šeberov“ spol. Compet Consult s.r.o. IČ 26502402, za cenu 80 tis. Kč bez DPH.
T: 30.9.2019
Zodpovídá: Vítek, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/19/2019/RMČ

5. Stanovisko k odkoupení spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 571/2, k.ú.
Šeberov
Dne 5.8.2019 dorazila na ÚMČ žádost o stanovisko k odkoupení spoluvlastnického podílu pozemku
parc.č. 571/2, k.ú. Šeberov od Magistrátu hl. m. Prahy, který obdržel žádost spol. Helpwell Company,
s.r.o., zastoupené JUDr. Karlem Smutným o prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 571/2 v
kat. území Šeberov, za účelem vytvoření veřejné komunikace a chodníků.
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Návrh usnesení:
RMČ
1. vydává na základě žádosti MHMP toto stanovisko k odkoupení spoluvlastnického podílu
pozemku parc.č. 571/2, k.ú. Šeberov:
Městská část Praha – Šeberov nemá námitek k záměru prodeje spoluvlastnického podílu
pozemku parc.č. 571/2, k.ú. Šeberov, od hl. m. Prahy pro spol. Helpwell Company, s.r.o..
2. pověřuje starostku odesláním tohoto stanoviska na MHMP, Odbor hospodaření s majetkem,
Oddělení využití a správy pozemků.
T: 31.8.2019
Zodpovídá: Vítek, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/19/2019/RMČ
6. Opravy chodníků, obnova dopravního značení
Je třeba opravit chodník a snížit obrubu u vjezdu pro invalidu v ulici K Rozkoši, doplnit dopravní
značení v ulici Lipenská a Osvětová na základě dodatečně povolovaných parkovacích stání, doplnit
ornici ve sportovně oddychovém areálu u minigolfu, která nebyla v rozpočtu, doplnit svislé i
vodorovné dopravní značení na parkovišti u BR a u nabíjecích stanic.
Nabídka od spol. INPROS PRAHA a.s., IČ 47114444 je za cenu 117282,8 bez DPH.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou stavebních prací (opravy chodníků, obnova dopravního značení) od spol.
INPROS PRAHA a.s., IČ 47114444 za cenu 117282,8 bez DPH.
T: 30.9.2019
Zodpovídá: Vítek, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/19/2019/RMČ
7. Správní poplatky za stavbami MČ vynucená nová rozhodnutí o připojení pozemků
vlastníků přilehlých parcel na místní komunikaci
V důsledku některých změn v připojeních pozemků vlastníků přilehlých parcel na místní komunikaci
v rekonstruovaných ulicích MČ Osvětová, Lipenská, V Záhybu, V Úhoru a Za Šmatlíkem vynucených
právě rekonstrukcí, kterou prováděla MČ Praha – Šeberov, bylo nutné požádat Silniční správní úřad
ÚMČ Praha 11 o nová rozhodnutí, která však podléhají správnímu poplatku 500,- Kč za jedno
připojení. Bude se jednat o celkem max. 15 nových rozhodnutí. Tyto správní poplatky jsou vynucené
stavbou MČ, proto by bylo správné je uhradit z rozpočtu MČ, i když se jedná o rozhodnutí, která se
týkají majitelů přilehlých nemovitostí.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s úhradou správních poplatků SSÚ za připojení přilehlých pozemků na místní
komunikace Osvětová, Lipenská, V Záhybu, V Úhoru a Za Šmatlíkem, vynucená rekonstrukcemi
těchto komunikací prováděnými MČ Praha – Šeberov (500,- Kč za každé připojení).
T: průběžně
Zodpovídá: Vítek, Kollárová
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Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/19/2019/RMČ
8. Výpověď nájemní smlouvy č. 21/2019 – pronájem hasičské zbrojnice
Michal Bohumel IRONEX, který zajišťuje celoroční údržbu MČ, má pronajatou hasičskou zbrojnici na
základě Nájemní smlouvy č. 21/2019 ze dne 22.5.2019. Její nájem by měl být ukončen také
k 31.12.2019 stejně jako smlouva o celoroční údržbě MČ.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s výpovědí Nájemní smlouvy č. 21/2019 ze dne 22.5.2019 na pronájem hasičské
zbrojnice s Michal Bohumel IRONEX, IČ 10174133, k 31.12.2019.
T: 30.9.2019
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/19/2019/RMČ

9. Záměr zrušení a vypořádání spoluvlastnictví pozemku č. 1407/29, k. ú. Šeberov –
pozemek za MŠ Hrnčíře
Obrátil se na nás advokát restituentů vlastnících pozemky za MŠ Hrnčíře, abychom namísto ideálního
spoluvlastnictví pozemku č. 1407/29 provedli jeho skutečné rozdělení. Toto je výhodné i pro MČ,
protože MČ by tak získala pozemek přímo navazující na MŠ Hrnčíře, kam by bylo možné MŠ
v budoucnu v případě potřeby rozšířit. O záměru musí rozhodnou ZMČ. Předtím je však nutné vyvěsit
záměr zrušení a vypořádání spoluvlastnictví na 15 dnů na úřední desku ÚMČ.
Záměr:
Městská část Praha - Šeberov má záměr provést zrušení a vypořádání spoluvlastnictví pozemku parc.
č. 1407/29, o výměře 4.145 m2, k.ú. Šeberov, obec Praha, zapsáno na listu vlastnictví LV č. 1947 u
Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha v podílovém spoluvlastnictví
Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré město, PSČ 110 01, Praha 1, svěřená správa
nemovitostí ve vlastnictví obce Městské části Praha – Šeberov (id. podíl 1/2) a sourozenců: Mgr.
Karolíny Dvořákové (id. podíl 1/6), Jana Irvinga (id. podíl 1/6), a Adriany Procházkové (id. podíl 1/6),
podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1957-2019255/2019:
Po zrušení a vypořádání spoluvlastnictví se Hlavní město Praha, se svěřením správy nemovitostí
Městské části Praha - Šeberov stane výlučným vlastníkem - pozemku parc. č. 1407/29, o výměře 2073
m2, k.ú. Šeberov, obec Praha, včetně jeho příslušenství a součástí, který vznikl rozdělením pozemku
parc. č. 1407/29 Geometrickým plánem č. 1957-2019255/2019 a sourozenci Mgr. Karolína
Dvořáková, Jan Irving a Adriana Procházková se stanou spoluvlastníky pozemku parc. č. 1407/31, o
výměře 2072 m2, vše v k.ú. Šeberov, obec Praha, včetně jeho příslušenství a součástí, který vznikl
rozdělením pozemku parc. č.1407/29 Geometrickým plánem č. 1957-2019255/2019.
Spoluvlastnictví bude zrušeno a vypořádáno bez doplatku.
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s vyvěšením záměru zrušení a vypořádání spoluvlastnictví pozemku č. 1407/29, k. ú.
Šeberov, na úřední desku ÚMČ a následném předložení ke schválení ZMČ.
T: 31.8.2019
Zodpovídá: Vítek, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/19/2019/RMČ
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10. Nové smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor v Baráčnické rychtě v
Hrnčířích
Dne 26.6.2019 usnesením č. 7/16/2019/RMČ schválila RMČ výpovědi všech nájemních smluv na
prostory v Baráčnické rychtě v Hrnčířích k 31.8.2019 z důvodu, že by bylo vhodné upravit textaci
nájemních smluv. Nyní je text nových smluv připraven a projednán se současnými nájemci.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavíráním Smluv o krátkodobém pronájmu nebytových prostor v Baráčnické rychtě
v Hrnčířích podle nově zpracovaného textu. Cena požadovaného nájmu zůstává stejná a je zveřejněna
na http://baracnicka-rychta-hrncire.cz. Nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Nájemné bude hrazeno zpětně za kalendářní čtvrtletí. Neuskutečněné
lekce podle platného rozvrhu na dané pololetí školního roku musí být uhrazeny. Za případné
neuskutečněné lekce může nájemce využít zdarma 3 náhradních lekcí za každé pololetí školního roku.
Termín těchto náhradních lekcí musí být předem domluven a schválen správcem. Případné zrušené
lekce v době státních svátků a oficiálních termínů prázdnin dle MŠMT nemusí být uhrazeny.
T: průběžně
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/19/2019/RMČ
11. Čištění koberců v Baráčnické rychtě v Hrnčířích
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou vyčištění koberců v Baráčnické rychtě v Hrnčířích u p. Jindřicha
Hudečka, IČ 65508408, za max. cenu 3 tis. Kč.
T: 30.9.2019
Zodpovídá: Vítek, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/19/2019/RMČ

12. Úhrada za souhlas se zahrnutím plochy části obecních pozemků do koeficientu ÚP
(KPP)
Dne 19.8.2019 došla na ÚMČ žádost o výpůjčku hmotné nemovité věci – pozemku ve vlastnictví
města. Nejedná se však o výpůjčku, ale o zahrnutí části pozemku pod komunikací do výpočtu kódu
míry využití území pro pozemek parc. č. 1470/153, k.ú. Šeberov. Toto projednala dnes stavební
komise RMČ, která se vyjádřila, že by s postupem souhlasila, ale ne bezúplatně. Úhrada by měla
odpovídat ceně věcného břemene, tedy řádově 10% ceny zahrnutých pozemků. Poslední znalecký
posudek na cenu pozemků pod komunikacemi na území MČ, který jsme objednávali, je 5500,-Kč/m2,
proto považujeme za přiměřenou cenu, za kterou by MČ mohla se zahrnutím pozemku ve vlastnictví
města souhlasit, cenu 550,-Kč/m2 zahrnutého pozemku.
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zahrnutím plochy části obecních pozemků do koeficientu ÚP (KPP) za úhradu 550,Kč/m2 zahrnutého pozemku.
T: průběžně
Zodpovídá: Vítek, Kollárová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 11/19/2019/RMČ
13. Minigolf – návleky na hole
Správce sportovně oddychového areálu v Šeberově zjistil, že lze koupit návleky na hole na minigolf,
se kterými se zásadně omezí opotřebení jak povrchu minigolfových drah, tak minigolfových holí. Cena
za 70 ks. je max. 6 tis. Kč. Objednat je možné v e-shopu www.wgwminigolf.cz, Hana Walweelová, IČ
70588775.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou 70 ks. návleků na minigolfové hole v e-shopu www.wgwminigolf.cz,
Hana Walweelová, IČ 70588775, za max. cenu vč. DPH do 6 tis. Kč.
T: 30.9.2019
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 12/19/2019/RMČ

Jednání bylo ukončeno v 17:15 hod.
Zapsal: Jiří Vítek

Digitálně podepsal
RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
Datum: 2019.08.22
Archalousová 11:21:12 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha - Šeberov

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2019.08.22
Venturová Datum:
11:24:09 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha - Šeberov
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