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

Zápis z 35. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 29.4.2020
Přítomni: pp. Venturová, Archalousová, Brichová Kratochvílová, Pařík, Vítek
Omluveni: p. 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. Revokace usnesení - Žádost ZŠ o převod nevyčerpaného neinvestičního příspěvku
do rezervního fondu
Usnesení ze dne 12.2.2020 č. 9/29/2020/RMČ - Žádost ZŠ o převod nevyčerpaného neinvestičního
příspěvku do rezervního fondu
RMČ souhlasí v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, s převodem
nevyčerpaného neinvestičního příspěvku z roku 2019 ZŠ V Ladech 6, Praha - Šeberov ve výši 55908,05
Kč do rezervního fondu.
Dle sdělení vedoucí Oddělení metodiky účetnictví Ing. Božkové je potřeba revokovat usnesení RMČ
Šeberov č. 30 ze dne 12.2.2020. Dle §30 zák. č. 250/2000 Sb., se fond tvoří ze zlepšeného výsledku
hospodaření, což je rozdíl mezi výnosy a náklady, tudíž hospodářský výsledek z výkazu zisku a ztráty.
Tvorbu ReF upravuje i ČÚS 704 bod 6.3.1. – MD 431/413. Nevyčerpaná provozní dotace by měla být
odvedena zřizovateli a ten může případně PO navýšit příspěvek daného roku.
Návrh usnesení:
RMČ revokuje usnesení č. 9/29/2020/RMČ ze dne 12.2.2020 - Žádost ZŠ o převod nevyčerpaného
neinvestičního příspěvku do rezervního fondu. ZŠ je povinna nevyčerpaný neinvestiční příspěvek z
roku 2019 ZŠ V Ladech 6, Praha - Šeberov ve výši 55908,05 Kč vrátit na účet MČ.
T: 30.04.2020
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/35/2020/RMČ

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

3. Žádost o změnu účelu dotace
V loňském roce jsme obdrželi dotaci od HMP na výkup pozemků pod ulicí Musilova. Vzhledem
k tomu, že se nepodařilo výkup s pp. Holadovou a Slováčkovou dojednat, můžeme podat žádost o
změnu účelu dotace a to obecně na výkupy pozemků pod komunikacemi na území MČ Praha –
Šeberov.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s podáním žádosti o změnu účelu dotace od hl. m. Prahy ve výši 1 968 903,- Kč
evidovanou pod ORG 81034000124 z Výkupu pozemků pod komunikací Musilova (parc. č.
302/15,303/5,1471/11) nově na Výkup pozemků pod komunikacemi na území Městské části Praha –
Šeberov.
T: 15.5.2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/35/2020/RMČ
4. Doporučení ředitelce MŠ Na Příčné mezi obnovit provoz MŠ
Podle současného harmonogramu uvolňování opatření proti šíření nákazy koronavirem mají být
základní školy otevřeny 25.5. Naší mateřské škole jsme nakoupili z dotace od HMP jednorázové
roušky, teploměry, stojany na dezinfekci a generátory ozónu. Proto doporučíme naší mateřské škole
otevření od stejného data jako ZŠ se zachováním všech bezpečnostních opatření.
Návrh usnesení:
RMČ doporučuje ředitelce MŠ Na Příčné mezi, aby s účinností od stejného data jako bude obnoven
provoz prvního stupně základních škol, obnovila provoz jí řízené MŠ Na Příčné mezi se zachováním
všech bezpečnostních opatření.
T: 25.5.2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/35/2020/RMČ
5. Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství
Poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území hlavního města Prahy
způsobem podle ust. § 2 odst. 1 písm. c), f) a m) obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, tzn. umístěním
dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek, a to i
samostatně umístěných) a služeb se promíjí místní poplatek za užívání veřejného prostranství
stanovený vyhláškou za období od 14. 3. 2020 do 31. 12. 2020, a to v plné výši sazby stanovené
vyhláškou z důvodu mimořádné události.
Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí rozhodnutí Odboru daní, poplatků a cen MHMP o prominutí místního poplatku
za užívání veřejného prostranství za období od 14. 3. 2020 do 31. 12. 2020, a to v plné výši sazby
stanovené vyhláškou z důvodu mimořádné události.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Vítek, Fialová
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Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/35/2020/RMČ
6. Prominutí nájemného za předzahrádky
V návaznosti na rozhodnutí Odboru daní, poplatků a cen MHMP o prominutí místního poplatku za
užívání veřejného prostranství za období od 14. 3. 2020 do 31. 12. 2020, a to v plné výši sazby
stanovené vyhláškou z důvodu mimořádné události, bychom měli prominout analogicky úhradu
nájemného za venkovní terasu budovy Špejcharu a úhradu věcného břemene předzahrádky restaurace
El Asador také za období od 14. 3. 2020 do 31. 12. 2020.
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí (v návaznosti na rozhodnutí Odboru daní, poplatků a cen MHMP o prominutí místního
poplatku za užívání veřejného prostranství za období od 14. 3. 2020 do 31. 12. 2020, a to v
plné výši sazby stanovené vyhláškou z důvodu mimořádné události) s prominutím úhrady
nájemného za venkovní terasu budovy Špejcharu a úhrady věcného břemene předzahrádky
restaurace El Asador za období od 14. 3. 2020 do 31. 12. 2020,
2. pověřuje starostku uzavřením dodatků k nájemní smlouvě/smlouvě o zřízení věcného břemene
podle bodu 1. tohoto usnesení.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Venturová, Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/35/2020/RMČ
7. Prominutí místního poplatku z pobytu
Magistrát hlavního města Prahy jako nadřízený správce poplatku příslušný podle ust. § 15 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 81 odst. 3 písm. a) a b)
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 19 odst. 1
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci prominutí místního
poplatku za užívání veřejného prostranství umístěním dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek, a to i samostatně umístěných) a služeb na území
hlavního města Prahy v období od 14. 3. 2020 do 31. 12. 2020 z důvodu mimořádné události podle ust.
§ 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle ust.
§ 19 odst. 1 písm. c) daňového řádu o převzetí věci místo podřízených správců poplatku, úřadů
městských částí Praha 1–57, z důvodu, že jde o rozhodnutí ve věci, které bude mít zásadní dopad i do
řízení s jinými daňovými subjekty.
Odůvodnění:
Podle ust. § 16b zákona o místních poplatcích „Správce poplatku může z moci úřední poplatek nebo
jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech.“
Doporučení k prominutí místního poplatku z pobytu Odboru daní, poplatků a cen MHMP:
S ohledem na vývoj aktuální situace a z důvodu možných budoucích změn v rámci krizových a
mimořádných opatření doporučujeme plošné prominutí poplatku z pobytu všem poplatníkům za
období od 16. 3. 2020 do 31. 12. 2020.
Doporučení projednalo Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém zasedání dne 16. 4. 2020 a přijalo
k němu usnesení číslo 16/1 ze dne 16. 4. 2020.
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Návrh usnesení:
RMČ plošně promíjí na základě doporučení Odboru daní, poplatků a cen MHMP poplatek z pobytu
všem poplatníkům za období od 16. 3. 2020 do 31. 12. 2020.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Vítek, Fialová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/35/2020/RMČ
8. Návrh obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků a zákazu
vypouštění některých výrobků s neřízeným letem v hlavním městě Praze
V předkládaném návrhu vyhlášky zůstávají důvod a působnost této právní úpravy zachovány, ale
zpřísňuje se úprava dotýkající se Silvestra a Nového roku a nově se zavádí celoroční zákaz používání
lampionů štěstí. K zamezení živelného odpalování pyrotechniky laickou veřejností, ke kterému
dochází na Silvestra a Nový rok zejména v nočních hodinách nejen v centru města, se navrhuje zrušit
výjimku, která pro tyto dny platí a odpalování pyrotechniky veřejností po uvedené dny zakázat.
Dosavadní výjimka pro Silvestra a Nový rok se proto nahrazuje zákazem odpalování pyrotechniky
laickou veřejností (§ 3 odst. 1).
Návrh usnesení:
RMČ k návrhu obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků a zákazu vypouštění
některých výrobků s neřízeným letem v hlavním městě Praze:
1/ souhlasí s celoročním zákazem používání lampionů štěstí,
2/ nesouhlasí se zákazem odpalování pyrotechniky laickou veřejností na Silvestra a Nový rok.
T: 4.5.2020
Zodpovídá: Vítek
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Venturová
Zdržel se: Pařík
Bylo přijato usnesení 7/35/2020/RMČ
9. Žádost o stanovisko k bezúplatnému převodu p. č. 679/1 v k.ú. Šeberov
Hlavní město Praha, zastoupené odborem hospodaření s majetkem MHMP, eviduje návrh
bezúplatného převodu pozemku parc. č. 679/1 o výměře 200 m2, ostatní plocha, jiná plocha zapsaného
na LV 60000 v k. ú. Šeberov, obec Praha, z vlastnictví ČR – příslušnost hospodařit s majetkem státu
má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví hl.m. Prahy.
Na pozemku parc. č. 679/1 v k. ú. Šeberov se nachází silniční pomocný pozemek, který je součástí
přilehlé místní komunikace K Šeberovu, která byla na základě rozhodnutí č. j. DOP R5/584/98-Fi ze
dne 20. 1. 1998 zařazena do kategorie místních komunikací II. třídy. Majetkovou správu komunikace
vykonává TSK hl. m. Prahy, a.s.
Jedná se o hráz rybníku Šmatlík.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p. č. 679/1 v k.ú. Šeberov, z vlastnictví ČR –
příslušnost hospodařit s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví hl.m. Prahy.
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T: 15.5.2020
Zodpovídá: Venturová, Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/35/2020/RMČ
10. Úprava rozpočtu č. 10/2020 - přesuny mezi položkami v rámci kapitoly Silnice
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č. 10/2020 – přesuny mezi položkami
v rámci kapitoly Silnice:
SU OdPa
Položka
ORJ UZ ORG
částka
231

2212Silnice

5171 –
Opravy a udržování

300

Výdaj – 682 tis..
Kč

231

2212Silnice

300

122

Výdaj + 262 tis.
Kč

231

2212Silnice

6121 –
Budovy, haly a stavby
(Chodník Novákova x
K Hrnčířům)
6121 –
Budovy, haly a stavby
(Čekárny na zastávky
MHD)

300

125

Výdaj + 420 tis.
Kč

T: 30.4.2020
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/35/2020/RMČ
11. Pronájem hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích
Dne 27.4.2020 došla na ÚMČ žádost o pronájem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích
od Vladimíra a Anděly Novotných, občanů Hrnčíř.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích Vladimírovi a Anděle
Novotných, občanům Hrnčíř.
T: 31.5.2020
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/35/2020/RMČ
12. Žádost o změnu účelu dotace
V loňském roce jsme obdrželi dotaci od HMP na Výstavbu nové budovy ZŠ – projektovou přípravu.
Nyní byl projekt ZŠ delimitován na Investiční odbor MHMP a dotace nebyla zcela vyčerpána.
Obrátila se na nás farnost Kunratice, že stav ohradní zdi hřbitova, jež patří ke Kostelu sv. Prokopa
v Hrnčířích, je havarijní a oprava bude stát celkem 900 tis. Kč. Farnosti chybí na opravu ještě 300 tis.
Kč. Tuto částku MČ bohužel nemá v rozpočtu a nemůže jí tudíš ze svého rozpočtu farnosti poskytnout.
Mohli bychom podat žádost o změnu účelu části dotace zbylé z projektové přípravy ZŠ a to na
Investiční transfer církvím a náboženským společnostem určeným konkrétně Římskokatolické farnosti
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u kostela svatého Jakuba Staršího Praha – Kunratice na rekonstrukci ohradní zdi hřbitova, jež patří ke
Kostelu sv. Prokopa v Hrnčířích.
Raně středověký kostel sv. Prokopa v Hrnčířích vzácně na území Prahy zachovaný s ohradní zdí
vymezeným hřbitovem je od roku 1958 kulturní památkou rejstř. č. ÚSKP 41106/1-1886.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s podáním žádosti o změnu účelu dotace od hl. m. Prahy ve výši 300000,- Kč
evidovanou pod ORG 41195000031 z Výstavby nové budovy ZŠ – projektová příprava nově na
Investiční transfer církvím a náboženským společnostem určeným konkrétně Římskokatolické farnosti
u kostela svatého Jakuba Staršího Praha – Kunratice na rekonstrukci ohradní zdi hřbitova, jež patří ke
Kostelu sv. Prokopa v Hrnčířích.
T: 15.5.2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 11/35/2020/RMČ
13. Odborný posudek a odborný dozor pro výzvu č. 9/2019 NPŽP - Výsadba stromů v
k. ú. Šeberov
RMČ rozhodla 27.11.2019 o podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci NPŽ do výzvy č. 9/2019 na
výsadbu stromů v k. ú. Šeberov. K podání žádosti je požadováno:
1/ zpracování odborného posudku ve smyslu § 4 odstavce 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním
fondu životního prostředí České republiky, v aktuálním znění:
- Odborný posudek musí být zpracovaný odborně způsobilou osobou s relevantním
vzděláním v oboru zahradnictví, zahradní a krajinářské tvorby či lesnictví.
- Základem odborného posudku je plán zamýšlených výsadeb, ze kterého musí být patrný
aktuální i cílový stav řešeného území, včetně osazovacího plánu s konkrétními druhy
vysazovaných dřevin, s vyznačením hranic a čísel dotčených pozemků.
- V případě náročnějších projektů musí odborný posudek obsahovat i prověření potenciálních
konfliktů v území a navržení takového řešení, které možné konflikty vyloučí a zajistí, že
investice do stromů nebude záhy zmařena. Přiměřeně místní situaci může být předmětem
prověření např., že záměr není v rozporu územně plánovací dokumentací (území není
určeno k zástavbě apod.), sítěmi (elektrické, datové, různé produktovody apod.), ochranou
přírody (konflikt se zvláště chráněnými druhy apod.), jiné konflikty (sousedské apod.).
2/ při realizaci opatření a v rámci následné péče dle čl. 9 písm. h) zajistit odborný dozor s relevantním
vzděláním v oboru zahradnictví, zahradní a krajinářské tvorby či lesnictví.
Požádali jsme na výše uvedené činnosti o cenovou nabídku spol. Living in green s.r.o., která
zpracovávala původní dokumentaci pro výsadbu zeleně v Hrnčířích na pozemku 1149, k. ú. Šeberov,
podle které byl pozemek v loňském roce rekultivován z dotace od HMP.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou zpracování odborného posudku ve smyslu § 4 odstavce 3 zákona ČNR č.
388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, v aktuálním znění, a odborného
dozoru při realizaci i následné péči výsadby stromů v k. ú. Šeberov v rámci výzvy č. 9/2019 NPŽP od
spol. Living in green s.r.o., IČ 24828301, za maximální cenu 50 tis. Kč vč. DPH.
T: 15.5.2020
Zodpovídá: Venturová
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Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 12/35/2020/RMČ
Jednání bylo ukončeno v 17:15 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal
Ing. Petra Venturová
Datum: 2020.04.30
11:14:57 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

Digitálně podepsal
RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
Datum: 2020.04.30
Archalousová 11:12:43 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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