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

Zápis z 29. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 29.1.2020
Přítomni: pp., Archalousová, Venturová, Pařík, Vítek
Omluveni: pp. Brichová Kratochvílová, Vitvarová
Zapisuje: pí. Dvořáková
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. Rozpočet MČ, ZŠ a MŠ na rok 2020, rozpočtový výhled – úprava usnesení
Na základě konečných výsledků hospodaření MČ za rok 2019 byl upraven návrh rozpočtu vedlejší
hospodářské činnosti na rok 2020.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje úpravu usnesení č. 1/28/2020/RMČ takto:
3/ návrh rozpočtu na rok 2020 MČ Praha – Šeberov:
Vedlejší hospodářská činnost:
 Celkový objem výnosů 1 460 000,--Kč
 Celkový objem nákladů 557 000,--Kč
 Hospodářský výsledek před zdaněním 903 000,--Kč
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/29/2020/RMČ
3. Videoklip ke změně územního plánu
P. Štěpán Kotouč nám vyrobil nad rámec smlouvy ze dne 21.8.2019 videoklip ke změně územního
plánu mezi D1 a Šeberovem.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s proplacením mimořádné odměny za výrobu videoklipu ke změně územního plánu
mezi D1 a Šeberovem nad rámec smlouvy ze dne 21.8.2019 panu Štěpánu Kotoučovi ve výši 1500,Kč.
T: 29.2.2020
Zodpovídá: Černá
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 2/29/2020/RMČ
4. Oprava slavnostního osvětlení Kostela sv. Prokopa v Hrnčířích
Římskokatolická farnost Kunratice nás požádala o zaplacení faktury p. Ladislavu Hylenovi za opravu
slavnostního osvětlení Kostela sv. Prokopa v Hrnčířích ve výši 4420 Kč vč. DPH.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s proplacením faktury p. Ladislavu Hylenovi, IČ 71586903, za opravu slavnostního
osvětlení Kostela sv. Prokopa v Hrnčířích ve výši 4420 Kč vč. DPH
T: 31.1.2020
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/29/2020/RMČ
5. Přerozdělení výsledku hospodaření MŠ Na Příčné mezi za rok 2019
Dne 16.1.2020 byla na ÚMČ doručena žádost o přerozdělení výsledku hospodaření MŠ Na Příčné
mezi za rok 2019. Paní ředitelka navrhuje přerozdělení hospodářského výsledku ve výši 5840,- Kč v
částce 1168,- Kč do rezervního fondu a v částce 4672,-Kč do fondu odměn.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s přerozdělením hospodářského výsledku MŠ Na Příčné mezi za rok 2019 v celkové
výši 5840,- Kč takto:
- v částce 1168,- Kč do rezervního fondu
- v částce 4672,- Kč do fondu odměn.
T: 29.2.2020
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/29/2020/RMČ

6. Přerozdělení výsledku hospodaření ZŠ V Ladech za rok 2019
Dne 22.1.2020 byla na ÚMČ doručena žádost o přerozdělení výsledku hospodaření ZŠ V Ladech za
rok 2019. Pan ředitel navrhuje přerozdělení hospodářského výsledku ve výši 175532,11 Kč v částce
35535,11 Kč do rezervního fondu a v částce 140000,-- Kč do fondu odměn.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s přerozdělením hospodářského výsledku ZŠ V Ladech za rok 2019 v celkové výši
175532,11 Kč takto:
- v částce 35535,11 Kč do rezervního fondu
- v částce 140000,-- Kč do fondu odměn.
T: 29.2.2020
Zodpovídá: Dvořáková
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Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/29/2020/RMČ
7. Odměny ředitelům zřízených organizací
Ředitel ZŠ i ředitelka MŠ předali podklady pro hodnocení ředitelů za 1. pololetí šk. roku 2019/2020.
Návrh usnesení:
RMČ
1. schvaluje odměnu řediteli ZŠ V Ladech panu Mgr. Jaroslavu Střeštíkovi za 1. pololetí školního roku
2019/2020 ve výši 1 měsíčního platu,
2. schvaluje odměnu ředitelce MŠ Na Příčné mezi paní Dagmar Řehákové za 1. pololetí školního roku
2019/2020 ve výši 1 měsíčního platu.
T: 29.2.2020
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/29/2020/RMČ
8. Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2019 a
letech předchozích
MČ by měla v rámci finančního vypořádání roku 2019 znovu požádat o nevyčerpané dotace
poskytnuté MČ z rozpočtu HMP v roce 2019 a minulých letech.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje podání žádosti o převod nevyčerpaných částek účelových prostředků poskytnutých
MČ z prostředků hl. m. Prahy v roce 2019 a letech dřívějších do roku 2020:
- částky ve výši 2 339 462,- Kč - Projektová příprava nové budovy základní školy (ORG 41195)
- do roku 2020 a to na stejný účel,
- částky ve výši 1 968 903,- Kč - (ORG 81034) - Výkup pozemků pod komunikací Musilova
(parc. č. 302/15,303/5,1471/11) do roku 2020:
o a to částky ve výši 314 447,- Kč na pokrytí neoprávněného užívání těchto pozemků za
poslední 3 roky podle usnesení zastupitelstva MČ č. 8/6/2019/ZMČ ze dne 9.12.2019,
o a to částky ve výši 1 654 456,- Kč na výkupy pozemků pod komunikacemi v MČ Praha
- Šeberov,
- částky na Multifunkční prvky Smart City (ORG 80730) - neinvestiční dotace ve výši 48 600,Kč a to na stejný účel,
- částky na Výsadbu aleje stromů (UZ 81) - neinvestiční dotace ve výši 49 586,86 Kč – a to na
stejný účel.
Termín: 11.2.2020
Zodpovídá: Archalousová, Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/29/2020/RMČ
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9. Požadavky na poskytování dotace z investiční rezervy pro MČ HMP v rozpočtu
vlastního HMP na rok 2020
RHMP dne 28.1.2019 schválila pravidla pro poskytování dotací z investiční rezervy pro městské části
hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního HMP. MČ mohou své požadavky na rok 2020 zaslat nejpozději do
14.2.2020 na předepsaných formulářích elektronicky. Žádosti odsouhlasené po formální stránce
odborem ROZ MHMP zašle MČ podepsanou statutárním zástupcem, včetně usnesení RMČ nejpozději
do 25.2.2020.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s podáním žádostí o přidělení dotací z rozdělované rezervy městským částem v roce
2020 na následující projekty ve stanoveném pořadí priorit:
1. Rekonstrukce komunikací Mezi Poli, Na Proutcích, Ke Šmejkalu, Hrozného, Lesného,
Tužebníková 10 mil. Kč
2. Projektová příprava a realizace cyklostezky od ul. K Trníčku po ul. Na Jelenách 6500 tis. Kč
3. Nová výsadba zeleně na území MČ Praha - Šeberov – oddychový park Hrnčíře, náměstí
Šeberov, oddychový park Šeberov – 3 mil. Kč
Termín: 14.2.2020
Zodpovídá: Archalousová, Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/29/2020/RMČ
10. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
Od 1. 1. 2020 jsou odměny členů zastupitelstev stanovovány podle nařízení vlády 338/2019 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
Mimo výše sazby mohou mít neuvolnění členové zastupitelstva souhrnnou odměnu max. za 3 funkce,
a to pouze z těch, které jsou taxativně vyjmenované:
Do souhrnu odměn lze zahrnout odměny člena rady, předsedy nebo člena výboru či komise.
Do souhrnu odměn nelze zahrnout odměny starosty, místostarosty, člena zastupitelstva bez dalších
funkcí, předsedu a současně člena téhož výboru nebo komise.
RMČ navrhuje ponechat odměny jako dosud v max. výši stanovené předpisem, do souhrnu navrhuje
zahrnovat odměnu za max. 2 funkce s tím, že odměna za druhou funkci bude poskytována v poloviční
výši.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s předložením stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva na nejbližší
zasedání ZMČ s následujícím návrhem usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce
odměny za měsíc v následujících částkách:
-

člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 805,- Kč za měsíc,
předseda výboru/komise 3 611,- Kč za měsíc,
člen výboru/komise 3 010,- Kč za měsíc,
člen rady městské části za výkon funkce 7 223,- Kč za měsíc.
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Odměna bude poskytována od dnešního dne. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát
člena zastupitelstva MČ bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn
v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva MČ se stanovuje odměna
jako souhrn odměn. Do souhrnu jsou zahrnuty vždy maximálně 2 odměny tak, že za funkci s vyšší
odměnou schválenou zastupitelstvem MČ se poskytuje odměna ve výši schválené zastupitelstvem MČ,
druhá odměna započítaná do souhrnu se poskytuje v poloviční výši schválené zastupitelstvem MČ.
Do souhrnu se nezahrnují odměny za člena zastupitelstva bez dalších funkcí, starosty a místostarosty
MČ.
Termín: 10.2.2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/29/2020/RMČ
11. Žádost o přezkoumání hospodaření za rok 2020
Každoročně provádí v souladu s § 38 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
kontrolu hospodaření MČ pracovníci MHMP a je o ní nutno již nyní požádat.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s podáním žádosti na MHMP o provedení přezkoumání hospodaření MČ za rok 2020.
T: 31.3.2020
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/29/2020/RMČ
12. Změna č. 3 Statutu zaměstnaneckého fondu městské části Praha - Šeberov
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se změnou č. 3 Statutu zaměstnaneckého fondu městské části Praha – Šeberov, kterou
se mění od 1.2.2020:
- Článek 6: Prostředky ze ZF mohou být použity k úhradě účasti na krátkodobých kulturních
(zejména činoherní, operní, operetní a muzikálová představení, balet, koncerty) a sportovních
(zejména sportovní utkání, závody, fitness) akcích v částce 10.000,- Kč/zaměstnance/rok.
Příspěvek ze ZF může být poskytnut také k úhradě výdajů na společenských nebo pracovních
akcích, které jsou tematicky určené pro zaměstnance a členy samosprávy městské části Praha Šeberov (společenské setkání zaměstnanců a zastupitelů, např. v období vánočních svátků,
výjezdní pracovní porady a zasedání). Nárok na příspěvek má zaměstnanec v hlavním
pracovním poměru, který v kalendářním roce pracoval u zaměstnavatele minimálně 5 měsíců
v daném kalendářním roce. Při dlouhodobé nemoci, mateřské, atd. má zaměstnanec nárok na
příspěvek v poměrné části v souladu s fyzicky odpracovanými dny v roce. Plnění podle článku
6 lze poskytnout i dlouhodobě uvolněnému členovi zastupitelstva městské části Praha –
Šeberov.
- Článek 7: Nákup volně prodejných vitamínů a léků v období zvýšeného výskytu virových
onemocnění a úhrada očkování v hodnotě 3.000,- Kč/zaměstnance/rok jako preventivní
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opatření pro zajištění chodu Úřadu městské části Praha – Šeberov. Nárok na příspěvek má
zaměstnanec v hlavním pracovním poměru. Plnění podle článku 7 lze poskytnout i dlouhodobě
uvolněnému zastupiteli městské části Praha – Šeberov.
T: 1.2.2020
Zodpovídá: Dvořáková, Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 11/29/2020/RMČ
13. Doplňková implementace GDPR
Musíme pořídit doplňkovou implementaci GDPR. Náš pověřenec p. Jakub Iran, kterého máme
prostřednictvím Svazu místních samospráv ČR, nám jí nabízí za 5 tis. Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje uzavření objednávky se Svazem místních samospráv ČR na pořízení doplňkové
implementace GDPR za částku 5000,-Kč bez DPH.
T: 29.2.2020
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 12/29/2020/RMČ

14. Vlajka pro Tibet
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s vyvěšením vlajky pro Tibet dne 10.3.2020.
Termín: 10.3.2020
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 13/29/2020/RMČ
15. Výzva k upuštění od protiprávního jednání a odstranění jeho následků spol.
Seberov site s.r.o.
Dne 24.1.2020 do podatelny ÚMČ a všem zastupitelům MČ byla e-mailem doručena výzva k upuštění
od protiprávního jednání a odstranění jeho následků od spol. Seberov site s.r.o. týkající se článku
s titulkem „Miliardový tunel v Praze – Šeberově“ na webu www.seberov.cz. Výzvu jsme předali
našemu právnímu zástupci – DBK Partners. JUDr. Bureš z DBK Partners nám doporučil změnu názvu
článku, což jsme provedli již v pondělí 27.1.2020, a dále odstranění 2 posledních odstavců článku.
Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí výzvu k upuštění od protiprávního jednání a odstranění jeho následků od spol.
Seberov site s.r.o. týkající se článku s titulkem „Miliardový tunel v Praze – Šeberově“ na webu
www.seberov.cz a souhlasí s řešením navrženým advokátní kanceláří DBK Partners.
T: 15.2.2020
Zodpovídá: Venturová
Zápis 29. RMČ Praha - Šeberov ze dne 29.1.2020
6

Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 14/29/2020/RMČ
16. Zpráva o činnosti RMČ za rok 2019
V souladu se zákonem o hl. m. Praze č.131/2000Sb. v platném znění, §70, odst. (4) Rada Městské části
Praha – Šeberov předloží Zastupitelstvu Městské části Praha - Šeberov tuto zprávu o své činnosti za
rok 2019:
RMČ se sešla 24krát řádně a 2krát mimořádně.
Jednání byla zaznamenávána formou zápisu a usnesení, které byly zveřejňovány na internetových
stránkách www.seberov.cz nejpozději do 7 dnů od konání RMČ.
RMČ pravidelně kontrolovala plnění usnesení RMČ.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje předložení zprávy o činnosti RMČ za rok 2019 na příští jednání ZMČ.
T: 14.6.2019
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 15/29/2020/RMČ
17. Program zasedání ZMČ dne 10.2.2020
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje program zasedání ZMČ Praha – Šeberov, konaného dne 10.2.2020 od 18:00 ve
špejcharu:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola zápisu předchozího zasedání
5. Kontrola plnění předchozích usnesení
6. Rozpočet MČ na rok 2020
7. Stanovení odměn neuvolněným zastupitelům
8. Zpráva o činnosti RMČ za rok 2019
9. Kontrolní výbor – zápis z jednání a zpráva o činnosti
10. Finanční výbor – zápis z jednání a zpráva o činnosti
11. Úprava rozpočtu č. 33/2019 v souvislosti s účelovou investiční dotací na pořízení
elektromobilu
12. Úprava rozpočtu č. 1/2020 v souvislosti s dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů
13. Žádost o odsvěření lampy veřejného osvětlení a kabelové trasy v ulici Rojická
14. Pronájem objektu bývalé hasičské zbrojnice v ul. V Ladech
15. Výzva k upuštění od protiprávního jednání a odstranění jeho následků spol. Seberov site s.r.o. informace
16. Různé, informace
T: 31.1.2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 16/29/2020/RMČ
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18. Změna nájemce hrobového místa č. 231
Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí změnu nájemce hrobového místa číslo 231 z původního nájemce pí. Danuše
Dvořákové na nového nájemce pí. Danuši Bendlovou.
T: 29.2.2020
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 17/29/2020/RMČ
19. Veřejná zakázka malého rozsahu 1/2020 „Šeberov – chodník ul. K Hrnčířům –
Novákova“
V loňském roce jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci a výkaz výměr na chodník v ul.
K Hrnčířům do ul. Novákova. Poté proběhlo stavební řízení, stavební povolení bylo vydáno koncem
prosince 2019. Nyní je tedy vhodné zveřejnit výzvu k podání nabídky v režimu zakázky malého
rozsahu na stavební práce č. 1/2020 „Šeberov – chodník ul. K Hrnčířům – Novákova“.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zveřejněním výzvy k podání nabídky v režimu zakázky malého rozsahu na stavební
práce č. 1/2020 „Šeberov – chodník ul. K Hrnčířům – Novákova“.
T: 29.2.2020
Zodpovídá: Archalousová, Kollárová, Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 18/29/2020/RMČ

Jednání bylo ukončeno v 17:40 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Digitálně podepsal RNDr.

RNDr. Michaela Michaela Archalousová
2020.01.30
Archalousová Datum:
13:28:13 +01'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2020.01.30
Venturová Datum:
13:39:49 +01'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov
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