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

Zápis z 52. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 27.1.2021
Přítomni: pp. Archalousová, Brichová Kratochvílová, Venturová, Vitvarová, Vítek
Omluveni: p. Pařík
Zapisuje: pí. Dvořáková
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka MČ, zahájení v 16:30.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna.
2. Přerozdělení výsledku hospodaření ZŠ V Ladech za rok 2020
Dne 15.1.2021 byla na ÚMČ doručena žádost o přerozdělení výsledku hospodaření ZŠ V Ladech za
rok 2020. Pan ředitel navrhuje přerozdělení hospodářského výsledku ve výši 61491,44 Kč, z toho
částku 12491,44 Kč do rezervního fondu a částku 49000,-- Kč do fondu odměn.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s přerozdělením hospodářského výsledku ZŠ V Ladech za rok 2020 v celkové výši
61491,44 Kč takto:
- částku 12491,44 Kč do rezervního fondu
- částku 49000,-- Kč do fondu odměn.
T: 28.2.2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 1/52/2021/RMČ
3. Účetní závěrky za rok 2020 MŠ a ZŠ
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje:
1.
účetní závěrku za rok 2020 ZŠ V Ladech 6, Praha 4
2.
účetní závěrku za rok 2020 MŠ Na Příčné mezi 186, Praha 4
T: 31.3.2021
Zodpovídá: Černá, Archalousová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 2/52/2021/RMČ

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

4. Tržní řád – nové znění
Dne 14.1.20201 obdržela MČ od MHMP dopis s informací, že Rada HMP schválila dne 14.12.2020
věcný záměr na přijetí nového nařízení, kterým se vydává tržní řád. Nové znění tržního řádu by mělo
být přehlednější, zjednodušené a s aktualizovaným obsahem. Návrh záměru včetně vyznačených změn
a vzorovým zněním vybraných stran příloh poslala městským částem k seznámení, které mají možnost
se k záměru vyjádřit, případně uplatnit svá doporučení. Celkový návrh nového znění tržního řádu však
bude dopracován až po nabytí účinnosti tzv. malé novely tržního řádu.
Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí informaci o věcném záměru na přijetí nového nařízení hl. m. Prahy, kterým se
vydává tržní řád a pověřuje tajemníka odesláním tohoto stanoviska odboru živnostenskému a
občanskosprávnímu MHMP.
T: 15.2.2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 3/52/2021/RMČ
5. Žádost o předběžný souhlas se záborem části pozemku parc. č. 1421/18, k.ú.Šeberov
o velikosti 2m²
Dne 13.1.2021 byla doručena na ÚMČ žádost o předběžné povolení prodeje sezónního ovoce, tedy o
souhlas se záborem na Kunratické spojce, části pozemku parc.č.1421/18, k. ú. Šeberov o velikosti 2m²,
od pí. Karolíny Drábové pro prodej sezónního ovoce od 1.6. do 3.7.2021. Jedná se o nájemkyni, která
zde prodává sezónní ovoce opakovaně již několik let, a nejsou s ní žádné problémy. Po našem
předběžném souhlasu se záborem vyvěsí záměr pronájmu TSK na svojí úřední desku a vybere
nájemce, se kterým pak TSK uzavře nájemní smlouvu. Na jejím základě potom naše MČ vybírá
poplatek za zábor. O nájemci tak rozhoduje TSK..
Návrh usnesení:
RMČ předběžně souhlasí se záborem veřejného prostranství pro prodej sezónního ovoce v roce 2021
na tržním místě na Kunratické spojce (část pozemku parc. č. 1421/18 v k. ú. Šeberov – 2m²) pro pí.
Karolínu Drábovou.
T: 28.2.2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 4/52/2021/RMČ

6. Půjčovné na sport areálu Šeberov
Správce hřiště navrhnul úpravu změny ceníku za půjčovné. Vybíráním poplatku za půjčené sportovní
potřeby je pověřen správce hřiště. Příslušenství nutné k danému sportu si budou uživatelé instalovat
sami (např. sítě, …). Pokud následuje hodina, kde je potřeba instalovat či odinstalovat tyto potřeby,
objednatel je povinen předat hřiště včas bez výše uvedených potřeb, případně ve spolupráci s dalším
objednatelem provede výměnu zařízení.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje nový ceník na Sport areálu v Šeberově s platností od 1.4.2021:
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Ceník - každá započatá hodina:
- TENIS – síť

120 Kč / hod

- BEACH VOLEJBAL - síť

200 Kč / hod

- MALÁ KOPANÁ - brankové sítě250 Kč / hod
- NOHEJBAL - síť

250 Kč / hod

- PETANQUE s vybavením

100 Kč / hod

- MINIGOLF - hůl+ míček
- pro dospělé

70 Kč / hod

- pro děti (do 3 let zdarma)

50 Kč / hod

1 ks míč na sport

50 Kč / hod

1 ks tenisová raketa + míček

50 Kč / hod

Za tenisovou raketu + míče, hůl na minigolf a míč na sport vratná záloha 200, - Kč,
Osvětlení 150,- Kč/hod -tenis, beach volejbal, multifunkce malá kopaná, nohejbal.
Síť je nedílnou součástí hřiště, nelze použít vlastní a její zapůjčení stojí, viz ceník výše.
T: 28.2.2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 5/52/2021/RMČ

7. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 530/15 a 530/16, k. ú. Šeberov z vlastnictví
Karla Jirase a Ing. Lucie Jirasové do vlastnictví obce
Dne 18.1.2021 byla doručena v elektronické podobě do podatelny úřadu nabídka na bezúplatný převod
pozemků parc.č.530/15 a 530/16, k.ú.Šeberov z vlastnictví Karla Jirase a Ing.Lucie Jirasové do
vlastnictví obce. Pan Jiras s paní Jirasovou nabízí bezúplatný převod pozemků pro rozšíření
komunikace Žábova na 8 m v části, kde zmíněné pozemky přiléhají k současnému tělesu stávající
komunikace. Pozemky nejsou zpevněné, jedná se o trvalý travní porost. Pozemky mají rozlohu 3 m² a
79 m². Manželé Jirasovi žádají o stanovisko, zda má obec o pozemky zájem, případně za jakých
podmínek.
Dne 22.1.2021 uvedené projednávala SK: Žádost o projednání nabídky o bezúplatném převodu
pozemků parc.č. 530/15 a 530/16, k.ú. Šeberov. Pozemky svým tvarem a plochou vymezují budoucí
rozšíření tělesa komunikace v ulici Žábova. V současné době investor projednává prodloužení řadu
vody, kanalizace a rozšíření distr. soustavy PRE pro připojení pozemků parc.č. 530/2, 530/17, 530/20,
530/21 a 530/22. SK doporučuje investorovi nejdříve rozšířit komunikaci, provést prodloužení řadů
technické infrastruktury a poté stavbu komunikace s pozemky předat MČ za předpokladu splnění
usnesení zastupitelstva městské části č. 4/1/2018/ZMČ.
Návrh usnesení:
RMČ doporučuje investorovi nejdříve rozšířit komunikaci, provést prodloužení řadů technické
infrastruktury a poté stavbu komunikace s pozemky předat MČ za předpokladu splnění usnesení
zastupitelstva městské části č. 4/1/2018/ZMČ.
T: 20.2.2021
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Zodpovídá: Kollárová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 6/52/2021/RMČ
8. 9. ročník preventivně-osvětové kampaně Suchej únor
V prosinci loňského roku jsme dostali žádost, abychom se zapojili do kampaně Suchej únor. Ve dnech
1.2. až 28.2.2021 se koná již 9. ročník preventivně-osvětové kampaně Suchej únor. Ta prostřednictvím
měsíční výzvy reaguje na jeden milion lidí za hranou rizikového pití a nabízí všem účastníkům
pozitivní příležitost, jak během měsíce zjistit, zdali my ovládáme alkohol nebo alkohol nás, stejně jako
nastartovat změnu a inspirovat ostatní. Díky kampani zvolní s pitím přes 53 % Sušičů a osobní hrdost
vyroste u 86 % účastníků. Suchej únor má tak přímý dopad na zvýšení kvality života a psychického a
fyzického zdraví. Mezi partnery kampaně patří Národní ústav duševního zdraví, BESIP, Ministerstvo
zdravotnictví ČR, nebo Národní linka pro odvykání. Více informací naleznete na www.suchejunor.cz
Suchej únor probíhá na celém území ČR. Rádi bychom Vás a váš úřad požádali o spolupráci v
propagaci kampaně v Šeberově (potřebné informace, podklady a tisková data samozřejmě v předstihu
dodáme).
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zapojením se do 9. ročníku preventivně-osvětové kampaně Suchej únor propagací ve
Zpravodaji, vývěskách, webových stránkách a sociálních sítích.
T: 1.2.2021
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 7/52/2021/RMČ
9. Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu HMP v r. 2020 a
letech předchozích
MČ by měla v rámci finančního vypořádání roku 2020 znovu požádat o nevyčerpané dotace
poskytnuté MČ z rozpočtu HMP v roce 2020 a minulých letech.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje podání žádosti o ponechání nevyčerpaných dotací z rozpočtu hl. m. Prahy k čerpání v
roce 2021:
• Výsadba zeleně (rez 2020), neinvestiční dotace ve výši 972 544,62 Kč na stejný účel
• A427 - ul. K Trníčku - Na Jelenách (navazující PD), investiční dotace ORG 81332 ve výši
234 405,00 Kč se změnou účelu z projektové dokumentace na vlastní realizaci cyklostezky
• Výsadba zeleně (rez 2020), investiční dotace ORG 81491 ve výši 99 379,10 Kč na stejný účel
• Výkup pozemků pod komunikacemi na území MČ Praha – Šeberov, investiční dotace ORG
81034 ve výši 1 905 788,00 Kč na stejný účel
• Projekt multifunkčních prvků Smart City (neinv.), neinvestiční dotace ve výši 43 340,00 Kč na
stejný účel
T: 29.1.2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
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Bylo přijato usnesení 8/52/2021/RMČ
10. Převod nájmu hrobového místa č.69
Dne 25 1. 2021 paní Míčková Jitka písemně požádala o převod nájmu hrobového místa číslo 69 na
místním hřbitově v Hrnčířích na pana Michala Míčka. V souladu s článkem 7, odst. 12 (Právo nájmu
hrobového místa přechází na osobu, kterou nájemce určil, popřípadě na svěřenský fond určený
nájemcem. Je-li nájemcem fyzická osoba a není-li přechod nájmu na určenou osobu možný, anebo
neurčil-li nájemce nikoho, přechází právo nájmu na jeho manžela, není-li ho, na jeho děti, není-li jich,
na jeho rodiče, není-li jich, na jeho sourozence; nežijí-li, pak na jejich děti. Není-li přechod práva
nájmu na žádnou z těchto osob možný, přechází právo nájmu na dědice zemřelého. Osoba, na niž
právo nájmu přešlo, je povinna sdělit provozovateli pohřebiště bez zbytečného odkladu údaje potřebné
pro vedení evidence veřejného pohřebiště; to platí i pro správce svěřenského fondu) Řádu veřejného
pohřebiště Městské části Praha – Šeberov by rada městské části měla převod odsouhlasit, přestože pan
Míček Michal není občanem naší MČ).
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se změnou nájemce urnového hrobového místa číslo 69 na hřbitově v Hrnčířích na pana
Michala Míčka.
T: 15.2.2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 9/52/2021/RMČ
11. Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.-31.3.2021
z důvodu mimořádné události – COVID-19
Magistrát hl. m. Prahy Rozhodnutím č. j. MHMP 48283/2021 ze dne 22. 1. 2021 MHMP DPC jako
nadřízený správce poplatku, který převzal rozhodnutí ve věci, a dále jako správce místního poplatku za
užívání veřejného prostranství ve smyslu ustanovení § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, přistoupil k prominutí místního poplatku za užívání
veřejného prostranství umístěním restauračních zahrádek, a to i samostatně umístěných, dle § 2 odst. 1
písm. c) vyhlášky. 5/2011 Sb., hl. m. Prahy, na celém území hlavního města Prahy. Rozhodnutí se týká
výlučně prominutí místního poplatku v uvedeném rozsahu.
Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí rozhodnutí Odboru daní, poplatků a cen MHMP o prominutí místního poplatku
za užívání veřejného prostranství na území hl. m. Prahy umístěním restauračních zahrádek za období
od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, a to v plné výši sazby stanovené vyhláškou z důvodu mimořádné
události.

T: 31. 3. 2021
Zodpovídá: Pospíšilová, Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 10/52/2021/RMČ
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13. Doporučení k prominutí místního poplatku z pobytu
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho negativními dopady do ekonomické sféry života
obyvatel v hlavním městě Praze, odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy vydal doporučení
k aplikaci ustanovení § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů. Podle ustanovení § 16b zákona o místních poplatcích lze prominout (zcela nebo částečně)
kterýkoliv místní poplatek nebo jeho příslušenství, a to z moci úřední při mimořádných, zejména
živelních pohromách.
S ohledem na vývoj aktuální situace a z důvodu možných budoucích změn v rámci krizových a
mimořádných opatření doporučuje Magistrát hl. m. Prahy plošné prominutí poplatku z pobytu všem
poplatníkům za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021.
Doporučení projednalo Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém 23. zasedání dne 21. 1. 2021.
Návrh usnesení:
RMČ plošně promíjí na základě doporučení Odboru daní, poplatků a cen MHMP poplatek z pobytu
všem poplatníkům za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021.
T: 31.3.2021
Zodpovídá: Pospíšilová, Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 11/52/2021/RMČ
14. Žádost o přezkoumání hospodaření za rok 2021
Každoročně provádí v souladu s § 38 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
přezkoumání hospodaření MČ pracovníci MHMP a je o něj nutno již nyní požádat.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s podáním žádosti na MHMP o provedení přezkoumání hospodaření MČ za rok 2021.
T: 15.2.2021
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 12/52/2021/RMČ
15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o celoroční údržbě Městské části Praha - Šeberov
Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2020 došlo k rozšíření ploch zeleně, výsadba nových stromů,
rekultivace parku v ulici Novákova, doplnění městského mobiliáře, zakoupení vaků na vodu ke
stromům, které nejsou zahrnuty ve výkazu celoroční údržby, je nezbytné je do celoroční údržby
zahrnout za jednotkové ceny, stanovené ve smlouvě. Dále se v dodatku č. 1 Smlouvy o celoroční
údržbě zeleně Městské části Praha – Šeberov, uplatňuje článek 7.6, který stanovuje zvýšení ceny o
míru inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem, pokud překročí 3%. Za rok 2020 byla vyhlášená
míra inflace 3,2%.
Návrh usnesení:
RMČ:
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•
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o celoroční údržbě Městské části Praha – Šeberov, uzavřené
se spol. MK3, a.s., IČO: 25043706, který mění čl.VII Cena za provádění celoroční údržby bod 7.1. na
189 810,30 Kč bez DPH, čl. 7.2., který se mění na:
Další činnosti nezahrnuté do paušální odměny
Cena za MJ bez DPH
Pokácení stromů do průměru kmene 20 cm (měřeného ve výšce 130 cm nad zemí)
1032,0
Pokácení stromů nad průměr kmene 20 cm (měřeného ve výšce 130 cm nad zemí)
1548,0
Další výjezd stroje na zimní údržbu komunikací nad rámec paušálu
103,20
Další výjezd stroje na zimní údržbu chodníků nad rámec paušálu
82,56
Příležitostné udržovací práce nad rámec paušálu
98,04
Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
Součástí Dodatku č. 1 Smlouvy o celoroční údržbě Městské části Praha – Šeberov je příloha č. 1 –
formulář pro kalkulaci roční nabídkové ceny, který mění cenu za MJ o míru inflace roku 2020 (3,2%)
a počet MJ (výsadba nových keřů, stromů, revitalizace parku a hřiště Tauerova roku 2020)
•
pověřuje starostku podepsáním Dodatku č. 1. ke Smlouvě o celoroční údržbě Městské části
Praha – Šeberov
T: 31.1.2021
Zodpovídá: Černá, Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 13/52/2021/RMČ
16. Kulturní akce na rok 2021
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s harmonogramem kulturních a společenských akcí na rok 2021. Všechny akce se
uskuteční pouze, pokud to aktuální vládní nařízení dovolí, za dodržení vládních nařízení pro konání
hromadných akcí:
14.2.
Masopust - zrušen
4.5.
Zájezd pro seniory, Klatovy, Plzeň
červen
Vítání občánků
27.3.
Ukliďme svět, ukliďme Česko
4.6.
Dětský den a koncert
3.9.
Letní kino
14.9.
Zájezd pro seniory
25.9.
Svatováclavské slavnosti
Září
Vítání občánků
27.11. Koncert v Kostele sv. Prokopa a rozsvícení vánočního stromu u Baráčnické rychty v Hrnčířích
28.11. Program dětí ze ZŠ V Ladech a rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Šeberově
2.12. od 17:00
Mikulášská
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 14/52/2021/RMČ
17. Odpuštění platby za inzerci ve Zpravodaji
Dne 15.4.2020 přijala RMČ usnesení č. 1/34/2020/RMČ - Odpuštění platby za inzerci ve Zpravodaji:
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RMČ odpouští platby za inzerci ve Zpravodaji občanům a firmám se sídlem v MČ, kteří v důsledku
opatření MZ ČR z důvodu zamezení šíření nákazy koronavirem museli uzavřít své provozovny a to v
číslech 02-06/2020.
Nyní by bylo vhodné vzhledem k pokračující situaci v odpuštění plateb pokračovat.
Návrh usnesení:
RMČ odpouští platby za inzerci ve Zpravodaji občanům a firmám se sídlem v MČ, kteří v důsledku
opatření Vlády ČR z důvodu zamezení šíření nákazy koronavirem museli uzavřít v průběhu roku 2021
své provozovny a to v číslech 01-06/2021.
Termín: 31.12.2021
Zodpovídá: Vítek, Černá
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 15/52/2021/RMČ

18. Různé
•

řádný termín RMČ a dále ve 14-ti denních intervalech nebo dle potřeby.

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal Ing.
Petra Venturová
Datum: 2021.02.01
10:54:33 +01'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

RNDr.
Digitálně podepsal RNDr.
Michaela Archalousová
Michaela
Datum: 2021.02.01
Archalousová 15:02:29 +01'00'
RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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