Záznam
z jednání o finančním vypořádání za rok 2016
městské části Praha - Šeberov
dne 1. 3. 2017
Jednání se zúčastnili:
za městskou část: Ing. Petra Venturová, starostka MČ
Za hl. m. Prahu:
Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku
Ing. Naděžda Huňáčková, vedoucí oddělení financování městských částí

Zástupci hl. m. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok
2016. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb.,
kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními
finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva
financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok
2016 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP 98888/2017 ze dne 20. 1. 2017.
Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části
současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním
výkazům.
Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské
části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení
Radě HMP a ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy
za rok 2016:
Městská část Praha - Šeberov
1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m
z toho:
a)
b)

13 680 891,50 Kč

do státního rozpočtu c e l k e m
do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m
- vratka účel. prostř. poskytnutých v průběhu r.
2016
- vratka účel. prostř. z roku 2015 (resp. 2014,
2013, 2012) ponechaných k využití v r. 2016
- doplatky podílu místních poplatků

2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem

0,00 Kč
13 680 891,50 Kč
11 715 000,00 Kč
1 963 092,00 Kč
2 799,50 Kč

0,00 Kč

Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě
HMP předloženo k projednání a odsouhlasení ponechání nevyčerpaných účelových
prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2016, případně
v předchozích letech, pro využití na stejný (případně jiný účel) v roce 2017 v celkové výši
13 663 092,00 Kč, z toho na:
- akci č. 80141 – Projektová dokumentace II. stupně ZŠ v Šeberově
ve výši 1 963 092,00 Kč
Záměrem městské části je pokračovat v projektu výstavby nové budovy základní školy na
pozemcích u Jordánku. Za tímto účelem poskytlo hl. m. Praha MČ Praha - Šeberov v letech
2010 a 2011 účelovou investiční dotaci v celkové výši 7 900,0 tis. Kč. Z této dotace bylo
vyčerpáno celkem 5 900,0 tis. Kč, a to za účelem zpracování dokumentace pro územní řízení
a stavební povolení. V roce 2013 bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí, které bylo
v roce 2014 zrušeno Ministerstvem pro místní rozvoj z důvodu rozporu s územním plánem.
Z toho důvodu požádala městská část v roce 2016 o převod nevyčerpané části dotace na jiný
účel, a to na projektovou dokumentaci II. stupně v centru Šeberova, čímž se snažila dočasně
vyřešit akutní nedostatek míst v ZŠ. Nyní se městská část vrací k původnímu záměru
výstavby ZŠ u Jordánku. Územní řízení je možné obnovit bezprostředně po schválení změny
územního plánu, která čeká pouze na konečné schválení v orgánech HMP. Projektovou
dokumentaci bude nutné částečně přepracovat, neboť městská část by využila výstavbu nové
budovy ZŠ i pro navýšení kapacit mateřských škol na území městské části. V roce 2017 bude
nevyčerpaná dotace proinvestována právě na aktualizaci a dopracování projektové
dokumentace až do stupně pro výběrové řízení na zhotovitele. Z toho důvodu žádá MČ Praha
– Šeberov o ponechání nevyčerpané dotace ve výši 1 963 092,00 Kč k využití na jiný účel
v roce 2017, a to na akci č. 41195 – Výstavba budovy ZŠ – projektová příprava.
- akci č. 80128 – Přístavba MŠ V Hrnčířích
ve výši 500 000,00 Kč
Rozšíření kapacit mateřských škol na území městské části je do budoucna nezbytností. Na
základě analýzy a prognózy vybavení města v oblasti školství, kterou zpracoval v dubnu 2016
Institut plánování a rozvoje, bude MČ Praha – Šeberov v roce 2020 chybět v MŠ celkem 47
míst pro děti ve věku od 2 do 6 let. Dosud však nebyl ukončen soudní spor o duplicitní
vlastnictví pozemku za mateřskou školou v Hrnčířích (parc.č. 1407/29 o rozloze 4145m2),
a právě z toho důvodu není v současné době přístavba MŠ v Hrnčířích možná. MČ by mohla
za účelem navýšení kapacit MŠ využít výstavbu nové budovy základní školy u Jordánku.
Z toho důvodu žádá o ponechání nevyčerpané dotace ve výši 500 000,00 Kč k využití na
jiný účel v roce 2017, a to na akci č. 41195 – Výstavba budovy ZŠ – projektová příprava.
- akci č. 42257 – Rekonstrukce komunikací a dešťové kanalizace ul. Lipenská a
Osvětová II. etapa
ve výši 10 300 000,00 Kč
V roce 2014 byla v rámci likvidace povodňových škod provedena rekonstrukce komunikací
a dešťové kanalizace I. části ulic Lipenská a Osvětová. Dosud nezrekonstruovaná II. část
těchto ulic je poslední nedokončenou lokalitou v Hrnčířích. Na její rekonstrukci je od roku
2014 zpracován projekt, který však závisí na možnostech jejího odvodnění od srážkových
vod. Ty je možné z této lokality odvést pouze na soukromé pozemky chráněné památky
Hrnčířské louky. Proto není možné rekonstrukci provést ještě před vykoupením těchto
pozemků od současných majitelů. Na dořešení majetkoprávních vztahů se v současné době
intenzivně pracuje. Rekonstrukce zbývající části Hrnčíř je nezbytná, neboť v případě větších
dešťů hrozí v této lokalitě opětovné záplavy.

- akci č. 80319 – Rekonstrukce části komunikace v ul. V Ladech
ve výši 900 000,00 Kč
Komunikace V Ladech II je propojením obytné zástavby Šeberova na Kunratickou spojku.
Vzhledem k tomu, že bude v roce 2018 probíhat rekonstrukce hlavní ulice K Hrnčířům,
kterou bude nutné zcela uzavřít, je nyní nutné provést rekonstrukci asfaltového povrchu
k ulici V Ladech II, která bude po dobu rekonstrukce alespoň částečně nahrazovat přístup do
Šeberova z Kunratické spojky.

Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2016 bude
městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok
2016 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2017) a po uzavření finančního vypořádání hl. m.
Prahy se státním rozpočtem.
Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů
provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním
vypořádání.

Zástupce městské části:

Zástupce HLMP:

