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

Zápis ze 44. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 16.9.2020
Přítomni: pp. Venturová, Archalousová (odchod 18:15), Brichová Kratochvílová, Pařík, Vítek
Omluveni: pí 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. Jednání s ředitelem ZŠ p. Jaroslavem Střeštíkem
Paní starostka na základě diskuze na posledním jednání RMČ nad podklady k pravidelnému hodnocení
ředitelů pozvala pana ředitele ZŠ V Ladech pana Jaroslava Střeštíka na dnešní jednání RMČ. Důvodem
pozvánky bylo, že by členové RMČ osobně rádi slyšeli a získali doplňující informace k podkladům pro
hodnocení práce ředitele školy za 2. pololetí školního roku 2019/2020, zejména podrobnější informace
ke komunikaci se zákonnými zástupci o průběhu a výsledcích distanční výuky a o zavedení formativního
hodnocení, podrobnější zprávu o zmiňovaném zlepšeném hospodářském výsledku školy, případné
použití finančních prostředků od zřizovatele na zajištění nemateriálního nadstandardu pro žáky naší
školy, a dále, zda se daří naplnit hlavní cíl koncepce rozvoje školy z roku 2013 "Udržení a rozvinutí
dosažené úrovně vzdělávání“.
Nejprve jsme vyslechli pí. Janu Trskovou předsedkyni spolku rodičů při ZŠ V Ladech, která informovala
RMČ zejména o zkušenostech s distanční výukou v minulém školním roce.
Poté odpověděl pan ředitel na výše uvedené otázky.

3. Školská rada ZŠ V Ladech
Na základě jednání s ředitelem ZŠ V Ladech p. Jaroslavem Střeštíkem navrhujeme zvýšení počtu členů
školské rady ZŠ V Ladech ze 3 na 6, v té souvislosti upravujeme volební řád pro volby členů školské a
dále za zřizovatele navrhujeme jmenování starostky a místostarostky.
Návrh usnesení:
RMČ v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (Školský zákon)
1. stanovuje počet členů školské rady ZŠ V Ladech na další funkční období na 6 (2 za zřizovatele,
2 za pedagogický sbor a 2 za rodiče),
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2. vydává nový volební řád pro volby členů školské rady ZŠ V Ladech, který nahrazuje volební řád
platný od 1.9.2005, volební řád je přílohou tohoto usnesení,
3. jmenuje do školské rady za zřizovatele na další funkční období pp. Petru Venturovou a Michaelu
Archalousovou.
T: 5.10.2020
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/44/2020/RMČ
4. Odměna řediteli ZŠ V Ladech za 2. pololetí školního roku 2019/2020
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje odměnu řediteli ZŠ V Ladech panu Jaroslavu Střeštíkovi za 2. pololetí školního roku
2019/2020 ve výši jednoho měsíčního platu.
T: 30.9.2020
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování:
Pro: Venturová, Brichová Kratochvílová, Pařík
Proti: Archalousová
Bylo přijato usnesení 2/44/2020/RMČ
5. Pronájem hrobového místa
Dne 10.9.2020 došla na ÚMČ žádost o pronájem urnového hrobového místa od p. Fedora Rososskiy.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích p. Fedoru Rososskiy,
občanu Šeberova.
T: 30.9.2020
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/44/2020/RMČ
6. Úprava rozpočtu č. 19/2020 - přesuny mezi položkami v rámci kapitoly
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č. 19/2020 – přesuny mezi položkami
v rámci kapitoly:
SU

OdPa

Položka

ORJ

231

3632 –

5169 -

800

Pohřebnictví

Nákup ostatních služeb

UZ

ORG

částka
Výdaj – 10 tis.
Kč
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231

3632 –
Pohřebnictví

5171 –
Opravy a udržování

Výdaj + 10 tis.
Kč

800

T: 30.9.2020
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/44/2020/RMČ

7. Oprava usnesení - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pp. Diatkovými
Návrh usnesení:
RMČ opravuje usnesení č. 9/43/2020/RMČ ze dne 2.9.2020 takto:
1. souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pp. Cyrilem Diatkou a
Zuzanou Diatkovou na pozemku parc. č. 1118/1 v k. ú. Šeberov pro vybudování kanalizační a
vodovodní přípojky za cenu 5 tis. Kč bez DPH za jednu přípojku, tedy celkem za 10 tis. Kč bez
DPH,
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
T: 30.9.2020
Zodpovídá: Kollárová, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/44/2020/RMČ
8. Oprava usnesení - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pp. Diatkovými
Návrh usnesení:
RMČ opravuje usnesení č. 10/43/2020/RMČ ze dne 2.9.2020 takto:
1. souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pp. Cyrilem Diatkou a
Zuzanou Diatkovou na pozemku parc. č. 1289 v k. ú. Šeberov pro vybudování kanalizační a
plynovodní přípojky za cenu 5 tis. Kč bez DPH za jednu přípojku, tedy celkem za 10 tis. Kč
bez DPH. Vodovodní přípojka je stávající, věcné břemeno nebylo do katastru nemovitostí
nikdy vloženo, jde o uvedení do souladu se stávajícím stavem. Věcné břemeno pro vodovodní
přípojku se zřizuje bezúplatně.
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
T: 30.9.2020
Zodpovídá: Kollárová, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/44/2020/RMČ
9. Ozelenění pozemku č. parc. 531/2, k. ú. Šeberov
Jako každoročně je možné podat žádost o dotaci spol. ČEPS na dětská hřiště. Letos by mohl být
upraven na dětské hřiště pozemek určený ÚP jako ZP – park v Šeberově, č. parc. 531/2. K žádosti je
nutné přiložit skicu pozemku s plánovanými úpravami a položkový rozpočet plánovaných úprav.
Poptali jsme společnost spol. Living in green s.r.o. Nabídka je na 10 tis. Kč bez DPH.
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou zpracování skicy pozemku č. parc. 531/2, k. ú. Šeberov s plánovanými
úpravami a položkového rozpočtu od spol. Living in green s.r.o., IČ 24828301, za maximální cenu 10
tis. Kč bez DPH.
T: 30.9.2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/44/2020/RMČ

10. Žádost o pronájem hrobového místa
Na ÚMČ byla doručena žádost o pronájem urnového hrobového místa od p. Miroslavy Veselé.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích p. Miroslavě Veselé,
občance Šeberova.
T: 30.9.2020
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/44/2020/RMČ

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal
Ing. Petra Venturová
Datum: 2020.09.22
10:18:08 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

Ing. Věra Brichová Kratochvílová
radní MČ Praha – Šeberov
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