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

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 26. 6. 2017

1/22/2017/ZMČ - Volba ověřovatelů zápisu
ZMČ schvaluje za ověřovatele zápisu z 22. ZMČ Praha Šeberov dne 26.6.2017 p. Bricha a p. Mencla.
2/22/2017/ZMČ - Schválení programu
ZMČ schvaluje doplnění bodu Úprava rozpočtu č. 16/2017 v souvislosti s uzavřením finančního
vypořádání za rok 2016 do programu 22. zasedání ZMČ.

3/22/2017/ZMČ - Schválení programu
ZMČ schvaluje doplnění bodu Úprava rozpočtu č. 17/2017 v souvislosti s nutností výměny sítí okolo
hřiště v Hrnčířích a hřiště u ZŠ do programu 22. zasedání ZMČ.
4/22/2017/ZMČ - Schválení programu
ZMČ schvaluje program jako celek v navrženém doplněném znění.
5/22/2017/ZMČ - Vyjádření k technické studii Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapa
na dálnici D1 přes Exit 4 a technické studii Vestecká spojka, II. Etapa, technická specifikace.
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje toto vyjádření k technické studii „Optimalizace
napojení Vestecké spojky, II. etapa na dálnici D1 přes Exit 4“ a technické studii „Vestecká spojka, II.
etapa, technická specifikace“:
1.
2.

3.

4.

Žádáme, aby podmínkou vydání stavebního povolení Vestecké spojky bylo pravomocné stavební
povolení na úsek 511 Pražského okruhu.
Podporuje vybudování úseku Vestecké spojky pouze v úseku od komunikace III/0033 (silnice
Hrnčíře směr Zdiměřice) k dálnici D1, sloužící pro odvedení dopravy ze Středočeského kraje na
dálnici D1 a tedy obchvatu Hrnčíř a Šeberova.
Zásadně nesouhlasí s vybudováním úseku Vestecké spojky mezi silnicemi III/0033 (Hrnčíře
směr Zdiměřice) a II/603 (ulice Vídeňská) – v návaznosti na právě projednávaný územní plán
obce Vestec, který s Vesteckou spojkou v tomto úseku nepočítá.
Žádáme prodloužení protihlukových opatření k zastavitelnému území od km 1,2 až po km 0
(Exit 4), aby byl ochráněn pozemek č. parc. 564/3, na kterém je vyprojektována nová budova
základní školy, s přerušením v místě připojení bytové zóny Průhonice, kde by bylo vhodné
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5.

6.

umístit odbočku i směrem na Šeberov nebo nejlépe kruhovou křižovatku, aby bylo možné
v budoucnu obsloužit z Vestecké spojky pozemek č. parc. 564/3, na kterém mimo nové budovy
základní školy existuje několik studií různých typů sportovišť, a současně aby v tomto místě
mohla vést pravděpodobná varianta tramvajové trati Opatov – Čestlice. Požadavek na
protihluková opatření pozemku č. parc. 564/3 byl uplatňován již k dokumentaci EIA Vestecké
spojky v roce 2012 (Předkladatel dokumentace EIA v dalším stupni projektové dokumentace
vyřeší ochranu objektů v okolí výpočtových bodů KB9, KB11, KB12 a KB8UP, viz Hluková
studie Ing. Karla Šnajdra ze dne 12.2.2012.)
Požadujeme, aby povrch komunikace mezi Západní komerční zónou Průhonice a silnicí III/0033
byl realizován z nízko hlučné asfaltové směsi a na rozhraní Západní komerční zóny Průhonice a
navazujícího úseku Vestecké spojky byla umístěna dynamická elektronická váha a dopravní
značka zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 12t.
Požadujeme předsazení odbočovacího pruhu o cca 50 metrů proti směru jízdy a prodloužení
napojovacího pruhu na VS o zhruba stejnou délku na kruhovém objezdu VS x K Šeberovu
(křížení s ulicí III/0033) z důvodu zamezení možnému vzdutí kolon v těchto místech.

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov pověřuje starostku Ing. Petru Venturovou odesláním
tohoto stanoviska projektantovi VPÚ DECO PRAHA a.s.
T: 31.7.2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
6/22/2017/ZMČ - Dotace neziskovým organizacím prioritně pro rozvoj sportovní výchovy
mládeže v oblasti sportovních aktivit
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje přidělení dotací neziskovým organizacím
prioritně pro rozvoj sportovní výchovy mládeže v oblasti sportovních aktivit takto:
1/ A.F.K.Olympia Šeberov, z. s. přiděluje dotaci ve výši 90 tis. Kč,
2/ Vividus Dynamis, z. s. přiděluje dotaci ve výši 25 tis. Kč,
3/ JK Trojan přiděluje dotaci ve výši 71 tis. Kč.
T: 31.7.2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
7/22/2017/ZMČ - Pronájem objektu špejchar konkrétnímu zájemci Ing. Tomáši Petrovi pro
účely Centra služeb pro využití volného času pro občany MČ Praha Šeberov a blízkého okolí,
pořádání kulturně vzdělávacích a zábavních akcí
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
1. Souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem Ing. Tomášem Petrem, IČ
65882440 na pronájem objektu špejchar – Praha 4 Šeberov, ulice V Ladech (celý objekt mimo
sklepa) pro účely centra služeb pro využití volního času pro občany MČ Praha - Šeberov a
blízkého okolí, pořádání kulturně vzdělávacích a zábavních akcí (přízemí – kavárna s dětským
koutkem, 1. patro - kosmetické a masážní studio). V přízemí zůstane zachován mobilní
společenský sál pro potřeby Městské části Praha - Šeberov zdarma. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 5 let s možností (opce) prodloužení na dalších 5 let z důvodu umoření
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investic nájemníka do interiéru a vybavení pronajatých prostor. Cena nájmu bude 10 tis. Kč
měsíčně. Energie a všechny ostatní služby bude hradit nájemce.
2. Pověřuje starostku podpisem Smlouvy o nájmu nebytových prostor.
3. Souhlasí s tím, že návrh Smlouvy o nájmu nebytových prostor je přílohou tohoto usnesení, před
podpisem může být ještě upravován, nelze však již měnit podstatné náležitosti.
T: 30.9.2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
8/22/2017/ZMČ - Souhlasné prohlášení o přechodu svěřené správy nemovitostí ve vlastnictví
HMP s MČ Praha – Kunratice v důsledku změny hranic městských částí
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje
1/ Souhlasné prohlášení
o přechodu svěřené správy nemovitostí ve vlastnictví obce Hlavního města Prahy sepsané dle
stanovení § 66 odst. 1 písm. a), odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 v platném zněni.
Městská část Praha-Šeberov, IČO: 00241717
sídlem: K Hrnčířům 160, Praha – Šeberov, PSČ: 149 00
zastoupená starostkou Ing. Petrou Venturovou,
jako městská část, která je v současnosti evidována v operátu Katastru nemovitostí se svěřenou
správou předmětných nemovitostí ve vlastnictví Hl.m. Prahy.
a
Městská část Praha-Kunratice, IČO: 00231134
sídlem: K Libuši 7/10, Praha – Kunratice, PSČ: 148 00
zastoupená starostkou Ing. Lenkou Alinčovou,
jako městská část, které jsou pozemky svěřeny do správy v důsledku změny hranic městských částí.
Prohlašují, stvrzují a svými podpisy uznávají, že současné pozemky u kterých je v současnosti
evidován duplicitní zápis vlastnického práva, a to:
katastrální
území
Šeberov

pozemek
druh pozemku
parc.č.
1431/3
ostat. plocha

LV
1545

Šeberov

1431/5

ostat. plocha

1559

Šeberov

1431/6

ostat. plocha

1608

Šeberov

1431/7

ostat. plocha

1633

zapsané pro k.ú. Šeberov u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha.
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Přešly na základě zák. ČNR č. 172/1991 Sb. ke dni účinnosti tohoto zákona do vlastnictví obce
Hlavního města Prahy a podle Statutu hlavního města Prahy a vyhlášky Hlavního města
Prahy č. 2/2000 Sb. HMP byly, svěřeny Městské části Praha-Šeberov jako nemovitosti na
jejímž území se nacházely.



Vyhláškou 16/2011 Sb. HMP, kterou se změnila obecně závazná vyhláška 55/2000 Sb. HMP
(Statut hl.m.Prahy) s nabytí účinnosti 1.ledna 1012, došlo ke změně průběhu hranic městských
částí Kunratice a Šeberov a předmětné pozemky se nyní nacházejí na území Městské části
Praha-Kunratice.



Účastníci shodně souhlasí, prohlašují, stvrzují a svým podpisy uznávají, že svěřená správa
předmětných nemovitostí ve vlastnictví Hlavního města Prahy přechází na Městskou část
Praha – Kunratice jako na městskou část na jejímž území se pozemky nacházejí.

Účastníci dále prohlašují, že práva k výše uvedeným nemovitostem nejsou mezi nimi sporná ani
pochybná, žádný z nich nezpochybňuje shora uvedené prohlášení a shodně svými podpisy stvrzují, že
nynějším vlastníkem nemovitostí je Hlavní město Praha, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví
obce Městská část Praha – Kunratice.
V Praze dne: .......................
…………………………..
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice

…………………………....
Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha-Šeberov

Vlastník Hlavní město Praha, IČ 00064581, Mariánské náměstí 2/2, Staré město, 110 00 Praha 1,
souhlasí se změnou svěřené správy předmětných nemovitostí
..........................................................
2/ Souhlasné prohlášení
o přechodu svěřené správy nemovitostí ve vlastnictví obce Hlavního města Prahy sepsané dle
stanovení § 66 odst. 1 písm. a), odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 v platném zněni.
Městská část Praha-Šeberov, IČ: 00241717
sídlem: K Hrnčířům 160, Praha – Šeberov, PSČ: 149 00
zastoupená starostkou Ing. Petrou Venturovou
jako městská část, která je v současnosti evidována v operátu Katastru nemovitostí se svěřenou
správou předmětných nemovitostí ve vlastnictví Hl.m. Prahy.
a
Městská část Praha-Kunratice, IČ: 00231134
sídlem: K Libuši 7/10, Praha – Kunratice, PSČ: 148 00
zastoupená starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
jako městská část, které jsou pozemky svěřeny do správy v důsledku změny hranic městských částí.
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Prohlašují, stvrzují a svými podpisy uznávají, že současné pozemky:
katastrální
území
Šeberov

pozemek
druh pozemku
parc.č.
1430/7
ostat. plocha

LV
1019

Šeberov

1430/8

ostat. plocha

1019

Šeberov

1430/9

ostat. plocha

1019

Šeberov

1431/1

ostat. plocha

1019

Šeberov

1434/1

ostat. plocha

1019

zapsané pro k.ú. Šeberov u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha.


Přešly na základě zák. ČNR č. 172/1991 Sb. ke dni účinnosti tohoto zákona do vlastnictví obce
Hlavního města Prahy a podle Statutu hlavního města Prahy a vyhlášky Hlavního města
Prahy č. 2/2000 Sb. HMP byly svěřeny Městské části Praha-Šeberov jako nemovitosti na
jejímž území se nacházely.



Vyhláškou 16/2011 Sb. HMP, kterou se změnila obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb.
HMP (Statut hl m. Prahy) s nabytí účinnosti 1.ledna 1012, došlo ke změně průběhu hranic
městských částí Kunratice a Šeberov a předmětné pozemky se nyní nacházejí na území
Městské části Praha-Kunratice.



Účastníci shodně souhlasí, prohlašují, stvrzují a svým podpisy uznávají, že svěřená správa
předmětných nemovitostí ve vlastnictví Hlavního města Prahy přechází na Městskou část
Praha – Kunratice jako na městskou část, na jejímž území se pozemky nacházejí.

Účastníci dále prohlašují, že práva k výše uvedeným nemovitostem nejsou mezi nimi ani jinými
osobami sporná ani pochybná, žádný z nich nezpochybňuje shora uvedené prohlášení a shodně svými
podpisy stvrzují, že nynějším vlastníkem nemovitostí je Hlavní město Praha, svěřená správa
nemovitostí ve vlastnictví obce Městská část Praha – Kunratice.
V Praze dne: .............
…………………………..
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice

…………………………....
Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha-Šeberov

Vlastník Hlavní město Praha, IČ 00064581, Mariánské náměstí 2/2, Staré město, 110 00 Praha 1,
souhlasí se změnou svěřené správy předmětných nemovitostí
..........................................................

T: 31.7.2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
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9/22/2017/ZMČ - Úprava rozpočtu č. 13/2017 v souvislosti s dotací z odvodu z výherních hracích
přístrojů za období 1.1.2017 – 30.4.2017
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 13/2017 v souvislosti s dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů za období 1.1.2017 –
30.4.2017:
SU

Kapitola

Položka

231

6330Převody vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

4137 400
Převody mezi statutárními
městy (hl. m. Prahou) a
jejich městskými obvody
nebo částmi

98

Příjem + 107 tis.
Kč

231

3412 – Sportovní 5222 400
zařízení
Podpora
neziskových
organizací, které zajišťují
organizovanou
sportovní
výchovu mládeže

98

Výdaj + 53,5 tis.
Kč

231

3412 – Sportovní 5169 – Nákup ost. služeb
zařízení

400

98

Výdaj + 53,5 tis.
Kč

231

6330Převody vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

4137 - Převody mezi 600
statutárními městy (hl. m.
Prahou) a jejich městskými
obvody nebo částmi

98

Příjem + 107 tis.
Kč

231

33995169 – Nákup ost. služeb
Ostatní záležitosti
kultury, církví a
sdělovacích
prostředků

600

98

Výdaj + 77 tis.
Kč

231

33995175 – Pohoštění
Ostatní záležitosti
kultury, církví a
sdělovacích
prostředků

600

98

Výdaj + 30 tis.
Kč

ORJ

UZ

ORG

částka

T: 30.6.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
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10/22/2017/ZMČ - Úprava rozpočtu č. 14/2017 v souvislosti s vratkou podílu na daňové
povinnosti k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016 městským částem
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 14/2017 v souvislosti s vratkou podílu na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za
zdaňovací období roku 2016 městským částem:
SU

Kapitola

Položka

231

6330Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

4137 1000 99
Převody
mezi
statutárními městy (hl. m.
Prahou)
a
jejich
městskými obvody nebo
částmi

231

2212 – Silnice

6121 Budovy, haly a stavby

ORJ

300

UZ

99

ORG

částka
Příjem + 187,8 tis.
Kč

80319000108

Výdaj + 187,8 tis.
Kč

T: 30.6.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová

11/22/2017/ZMČ - Úprava rozpočtu č. 15/2017 v souvislosti s bodem č. 8 Schváleného
programového rámce Zastupitelstva MČ Praha-Šeberov na roky 2017-2018 (Údržba městské
části - oprava chodníků a komunikací)
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 15/2017 v souvislosti s bodem č. 8 Schváleného programového rámce Zastupitelstva MČ PrahaŠeberov na roky 2017-2018 (Údržba městské části - oprava chodníků a komunikací):
SU

Kapitola

Položka

ORJ

231

6171 Činnost
místní
správy

6121 – Budovy, haly a
stavby

900

231

2212 –
Silnice

5171 – Opravy a
udržování

300

UZ

OR
G
108

částka
Výdaj - 2000 tis. Kč

Výdaj + 2000 tis. Kč

T: 30.6.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
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12/22/2017/ZMČ - Úprava rozpočtu č. 16/2017 v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání
za rok 2016
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 16/2017 v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání za rok 2016:
SU

Kapitola

231

8115-

Položka

ORJ

UZ

1000

81

Změny stavu
krátkodobých
prostředků na
bankovních
účtech
231

231

ORG

částka
Příjem
15000

6330-

5347 –

Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní
úrovně

Převody
mezi
statutárními
městy (hl. m.
Prahou) a jejich
městskými
částmi

8115-

1000

81

Výdaj
15000

1000

2800

1000

2800

Změny stavu
krátkodobých
prostředků na
bankovních
účtech
231

6330-

5347-

Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní
úrovně

Převody
mezi
statutárními
městy (hl. m.
Prahou) a jejich
městskými
částmi

T: 30.6.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
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13/22/2017/ZMČ - Úprava rozpočtu č. 17/2017 v souvislosti s nutností výměny sítí okolo hřiště v
Hrnčířích a hřiště u ZŠ
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 17/2017 v souvislosti s nutností výměny sítí okolo hřiště v Hrnčířích a hřiště u ZŠ:
Položka

SU

Kapitola

ORJ

231

6171 - Činnost 6121 – Budovy, haly a stavby
místní správy

900

231

3412
– 5171 – Opravy a udržování
Sportovní
zařízení
v majetku obce

300

UZ

ORG

částka

108

Výdaj - 150 tis. Kč

Výdaj + 150 tis. Kč

T: 30.6.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová

RNDr. Michaela
Archalousová

Digitálně podepsal RNDr. Michaela
Archalousová
Datum: 2017.06.28 10:39:12 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
Zástupce starostky MČ Praha-Šeberov

Usnesení 22.

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal Ing. Petra
Venturová
Datum: 2017.06.28 10:42:49 +02'00'

Ing. Petra Venturová
Starostka MČ Praha-Šeberov

ZMČ Praha-Šeberov dne 26.6.2017
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