ZASTUPITELsTVoMESTSKÉČÁsrr PRAHA- Šnnnnov
USNESBNÍ z 2.zasnnÁNÍ
ZastupitelstvaměstskéčástiPraha - Šeberov
ze dne 29. tl.201,0

I.
Zahájeni zasedání- Wogram
Zastupitelstvo městskéčástiPraha _ Šeberov

schvaluje
program zasedéníZ}y'rČj
ako celek.
'

'-':t'""1S'

il.
Volba ověřovatelůzápisu
ZastupitelstvoměstskéčástiPraha- Šeberov
schvaluje
pp. Vitvarovou a Archalousovouověřovatelizápisu.

m.

Kontrola zápisu z minuléhozasedánízastupitelstva
ZastupitelstvoměstskéčástiPraha_ Šeberov
konstatuje,
žezápis odpovídápruběhujednaní.
IV.
prohlášení
Programové
na volebníobdobí2010- 2014
'

ZastllpitelstvoměstskéčástiPraha_ Šeberov
schvaluje

prohlášeníZWČpro
Programové
volebníobdobí2O|O_2OI4.
je přílohoutohotousnesení.
prohlášení
Programové

!

V. a VI.
Určeníověřovatelůoprávněných podepisovat doložky podle $ 43 zákona ě. 13 1/2000 Sb.. o
hl. m. Praze. ve zněnípozdějšíchpředpisů
Zastupitelstvo městskéčásti Praha.Šeberov

1. bere na vědomí
rozdělení oblastípůsobnostístarostky a místostarostek,

2. pověřuje
paníRNDr. Michaelu Archalousovoua Mgr. KvětoslavuVitvarovou k podepisování
doložkypodle$ 43 zakonač.13Il2000Sb. o hl. m. Praze,ve zněnípozdějších
předpisů,

3. pověřuje
paníRNDr. Michaelu Archalousovou a Mgr','K*rětoslavuVitvarovou zastupováníma
podepisováním písemnostív době nepřítomnostipaní starostky.

VII.
Pronájemhrobovéhomístapro občanys trValýmpobvtemmimo MČ
ZasfupitelstvoměstskéčástiPraha_ Šeberov
schvaluje
pronájemurnovéhomístapro rodinuVeselou,zastoupenouIng.Miroslavou Veselou,
s trvalýmpobytemnaPraze 8 _ Bohnice.
VIII.
_ hliníkovébranky
Srrrlouvao rnúpůičce
se spol. AFK olympia Šeberov
Zastupitelstvo městskéčástiPraha _ Šeberov

1. schvaluje
výpůjčku
2kshliníkových
branekv ceně21.000'.Kč
včetně
DPH občanskému
sdružení
AFK

olympia Šeberov,
panemJiřímMaláčkem,smlouvouo výpůjčce
zastoupené
. Zabezpečně
umístění,
zajištěníapoužívání
branekzodpovídáAFK olympia Šeberov.
2. pověřuje
panístarostkupodepsánímsmlouvyo výpůjčce
v souladus ýše uvedenýmusnesením.

ZastupitelstvoměstskéčástiPraha- Šeberov
l.schvaluje
ze dne|7.3.|999
obcíBaráěníků
se sdruženou
dodatekč.3ke smlouvěo qýpůjčce
Smlouvao
znění.Tento dodatekupřesňujepředmětýpůjčky,dobuvýpůjčky.
v navrženém
je bezplatná.
výpůjčce

2.pověřuje
se sdruŽenouobcíBaráčníků
dodatekč.3ke smlouvěo výpůjčce
panístarostkupodepsaním
znění.
ze ďne17.3.t999v navrženém

Zastupitelstvo městskéčástiPraha

_ Šeberov

schvaluje
ZŠV Ladech6,
rozpočtu
fonduve výši100tis.Kčdo provozního
ěástirezervniho
rozpuštění
dřevěných tabulí
zajištěníoprav a výměny
Praha 4 v souladu s návrhem pana ředitele, tedy na
za novébezprašnés keramickým povrchem.

výpočetnítechniky

_
ZastupitelstvoměstskéčástiPraha Šeberov

uzavřeníDodatkuč.1kesmlouvěsespolečnostíPRFs.r.o.uzavřenoudne25.n.2004.
ceny
_
smlouvy,spolu s navýšením
Dodatekupřesňujerozsahzajištěných.r"z"ú predmět
je
óa t.t '2011.Cena konečná.
,,uo.ooó'ie uez op' s platností
2. pověřuje
uvedenýmusnesením.
panístarostkupodepsánímDodatkuč.1v souladus ýše

il

Dodatekč.2 ke smlouvěze dne21.1Ij.2007se spol MK3. a. s. _ rozšíření
ploch v celoroční
údržbě
spolu s navýšením
ceny
obhosppdařovanÝch
ZastupitelstvoměstskéčástiPraha- Šeberov
1. schvaluje
MK3 a.s.uzavřenoudne2I.12.2007.
uzavřeníDodatkuč.2kesmlouvěse společností
_
předmětsmlouvy,spolu s naýšením
služeb
Dodatekč.2upřesňujerozsahzajištěných
od
bez DPH s platností
cenu58.000,-Kč
bez DPH na konečnou
cenyo 11.000,-Kč
1.1.2011.

2. pověřuje
paní starostkupodepsánímDodatku č.2v souladu s rnýšeuvedeným usnesením.

XIII'-''"' "ott'

č.V/2010
Úpraw rozpočtu
ZastupitelstvoměstskéčástiPraha_ Šeberov
schvaluje
úpravyrozpočtuč.V/2010:
následující
.
přijatétransferyzvšeobecnépokladní
Zvýšenípříjmůvpoložce 4111 neinvestiční
správystátníhorozpočtuo částku84.800,-Kč'kterése pouŽijína straněvýdajůna odd. $
celků.
samosprávních
6115volby do zastupitelstevúzemních
.
poloŽce
příjmů
neinvestiční
dotace
zrozpoětu HMP (vratka I00%
v
4|2I
Zvýšení
podíluna dodatečné
dani zpříjmu právnickýchosob za obec)o částku12 tis.Kě, které
pouŽijí
výdajůvkapitole 3399 Kultura poloŽka 5169 Nákup ostatních
na
straně
se
služeb(pořádaníkulturníchakcí)ve stejnévýši,tedy 12 tis.Kč.
.
přdmův kapitolePředškolnízatizenío 53,5tis.Kč(dovybavenídětského
Snížení
v rozpočtuMČ jako dotacena
kterézůstanou
dopravníhohřištěpři MŠŠeberov),
v rámci'programuBESIP ve stejnévýši.
vybavenídětskéhohřištěpři MŠŠeberov
.
příjmův položce1511Daň z nemovitostio částku600 tis.Kč,kterése použijí
Zvýšení
poloŽek:
na straněvýdajův kapitoleCinnostmístnísprávydo následujících
výši
150
tis.Kč,
o 5137Drobnýhmotnýdlouhodobýmajetekve
o 5139Nakup materiáluve vyši30.tis.Kč,
o 5151Studenávodave výši5'tis.Kč,
hmoty amazivaveýši 20 tis.Kč,
o 5156Pohonné
poradenské
a právníslužbyve qýši100tis.Kč,
o 5166Konzultační,
sluŽebve výši50 tis.Kč,
o 5169Nákup ostatních
dary
ve
výši
6.tis.Kč,
Věcné
o 5194
o 5362Nakup kolkůve výši4.tis.Kč,
o 5424Náhradymezdv doběnemocive výšiS.tis.Kč,
o 6123Dopravníprostředky ve výši 100tis.Kč,
o V kapitole2212 SiLnícev položce5169Nríkupostatníchslužeb(oprava
ve výši130tis.Kč.
vozid|a,opravykomunikací)
služebního

T

dary o částku45
příjmův kapitole 3399 po|ožce232IPřijaténeinvestiční
Zvýšení
tis.Kč,kterése pouŽijína straněvýdajův kapitole3399Kultura položka5169Nakup
ostatríchslužeb(pořádáníkulturníchakcí)ve výši25 tis.Kča v položce5194Věcné
daryve výši20 tis.Kě.
prostředků
z oRGu l3-Cyklostezkyv částce100.tis.Kčdo oRGu
Převodinvestičních
výši.
areálve stejné
103-Sportovní
v částce25.tis.Kčdo oRGu
prostředků
z oRGu 13-Cyklostezky
Převodinvestičních
32-RekonstrukceMŠTopnésystémyve stejnévýši.

XIV. a XV.
_ bezplatď internet
_
K bodu 15 Nájemní smlouva s občanskÝmsdruŽenímJM-Net. o. s. _ bezplatný internet

ZastupitelstvoměstskéčástiPraha- Šeberov
.

'.:l...

+ř.

1. ruší
internet,
usneseďze dne20.9.20l0 bod X. - VěcnébřemenoJM-Net,o.s._ bezpIatný

na
radnice
umístěný
smlouvynadobu*oi..3.,i""'nffi[f',šekstožaru
Zřízeninájemní

střešebudovy K Hrněířům 160 pro umístěnívysílacíchanténspolu s možnostívyuŽití
elektrickéhoproudu na půděbudovy ve prospěch spol' JM-Net o's. se sídlem:K Safině 871,
Praha 4 - Šeberov,PSČ |49}},spolu se propagacíprojektu a sdruženív místnímZpravodají
ve velikosti jednéstrany A5. Uplata zatuto nájemní smlouvu nenífinanční,ale je zajištění
následujícíchbodů:
o Využití cca sedmi moderníchvysílačůpokr;ivajícíchŠeberova Hrnčíře
o Bezplatqý přístup občanůdo internetujak pomocí mobilních zaŤízetina ulici,
tak externími anténamina střechách domů
!
o Vlastrrípojmenování bezďrátovésítě- ,'www.seberov.cz..
.
o Údržbu, vylepšovanívysílačůa zajišťovanídohledu nad sítí
o Emailovou a telefonickou technickou podporu
externíhoplacenéhoservisu a instalacípro zájemce o připojení
o Zajíšténí
o Spolupráci v rozšiřovánísignálu na nepokrýá veřejná místa(náměstí,parky,
místas lavičkami atd.)

3. pověřuje
příslušných
smluv_ nájemnísmlouvy.
starostkuMČ podepsáním

XVI.
VěcnébřemenoHADo. el. kabel
ZastupitelstvoměstskéčástiPraha_ Šeberov
1. schvaluje

zÍizení
věcného
břemenena pozemkuI431l1k.ú.Šeberov
pfo uloŽeníelektrického
kabelu
1 kV ve prospěchspolečnosti
HADO PrahasÍ.o.Zaúplatu5tis.Kč,-

2. pověřuje
paní starostkupodepsánímpříslušnýchsmluv.

XVII.
zeclt
Pragonet
Zastupitelstvo městskéčástiPraha _ Šeberov

souhlasí

sezŤizením
věcného
břemene
napozemcích
parcelní
číslo
32lI,3218,
67,12I/2,122lI,129,
|48012,3216,3217,3215,32/15,32/18
a32l19všek. ú.Šeberov
prouložení
optického
kabel
ve prospěch společnostiT-Systems Czech Republic, a. s. a

poYeruJe
starostku
MČpodepsáním
příslušných
smluv
XVIII.
Komise starostkyjako její poradníorgánv
ZastupitelstvoměstskéčástiPraha - Šeberov

bere na vědomí
komise zŤizenéstarostkoujako poradníorgány' a to:

I

Stavebníkomise:
Předsedapan Jiří Ritt, členové:
Milan Urban,Petr Rajtora,Petr Štěpánek,
Václav Pďík, Petr
Měchura
Kulturní a socidlní komise:
Předseda:Jan Kastner,členové:
KvětoslavaVitvarová.Kateřina Kolková
Komise dopraví,il,votníhoprostředí
Předseda:pan TomašTureček,ělenové:Petr Rajtora,JaroslavChaloupka,Jan Kastner,
Květoslava Vitvarová, Petr Měchurn
'
Přestupkovó komise:
Předseda:Dis. Patrik Šebesta,
členové:
MUDr. Kateřina Kolková, Ludmila Dvořáková

re
/,

Ing. Petra V e n.t u{'..s#á
starostka

RNDr. Michaela A r c h a I o u
místostarostka

ffi
7

