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

Zápis z 56. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 24. 3. 2021
Přítomni: pp. Archalousová, Brichová Kratochvílová, Pařík, Venturová, Vitvarová, Vítek
Omluveni:
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. Zrušení usnesení č. 1/52/2021/RMČ - Přerozdělení výsledku hospodaření ZŠ V
Ladech za rok 2020, návrh nového - 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. RMČ schválila
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.
Dne 11. 3. 2021 přišel email od paní účetní ZŠ se žádostí o opravu původního usnesení.
Vážená paní starostko, v příloze zasílám nový návrh rozdělení výsledku hospodaření ZŠ V Ladech za
rok 2020. V původním návrhu byl výsledek hospodaření ve výši 61.491,44 Kč, který jsem chybně
sdělila panu řediteli, který původní návrh připravil. Bohužel jsem tuto chybu zjistila až při účtování
usnesení RMČ z 27.1.2021. Za způsobené komplikace se omlouvám.
Proto je radě předloženo zrušení původního usnesení a schválení nového.
Návrh usnesení:
RMČ
ruší usnesení č. 1/52/2021/RMČ ze dne 27. 1. 2021
souhlasí s přerozdělením hospodářského výsledku ZŠ V Ladech za rok 2020 v celkové výši
68491,44 Kč takto:
• částku 14491,44 Kč do rezervního fondu
• částku 54000,-- Kč do fondu odměn.
T: 31.3.2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 1/56/2021/RMČ
1.
2.
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3. Stanovisko ke směně pozemků parc.č.541/1, 541/10, 541/12, 541/13, 539/3, 539/8, k.
ú. Šeberov ve vlastnictví BM&V s.r.o. za pozemek parc.č.536/2 k. ú. Šeberov, ve
vlastnictví hl. m. Prahy
Dne 15. 3. 2021 přišla z MHMP na úřad žádost o stanovisko ke směně pozemků parc.č.541/1, 541/10,
541/12, 541/13, 539/3, 539/8, k. ú. Šeberov ve vlastnictví BM&V s.r.o. za pozemek parc.č.536/2 k. ú.
Šeberov, ve vlastnictví hl. m. Prahy. Jedná se o směnu pozemků Kovářského rybníka a přilehlých
břehů za pozemek ve vlastnictví HMP, částečně určený k výstavbě a částečně jako zeleň. V případě
kladných stanovisek, nejen našeho, by MHMP zadal zpracování znaleckých posudků, za cenu
obvyklou, za účelem porovnání hodnot směňovaného majetku.
Domníváme se, že je v zájmu hl. m. Prahy i MČ, aby zejména rybníky s přilehlou zelení byly ve
vlastnictví hl. m. Prahy.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se směnou pozemků parc.č.541/1, 541/10, 541/12, 541/13, 539/3, 539/8, k. ú. Šeberov
ve vlastnictví BM&V s.r.o. za pozemek parc.č.536/2 k. ú. Šeberov, ve vlastnictví hl. m. Prahy na
základě ceny obvyklé podle budoucích znaleckých posudků.
T: 31.3.2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 2/56/2021/RMČ

4. Převod nájmu hrobového místa č. 274
Dne 22. 3. 2021 paní Jana Trefná písemně požádala o převod nájmu hrobového místa číslo 274 na
místním hřbitově v Hrnčířích na sebe, jelikož původní nájemce, paní Klabenešová, maminka paní
Trefné, zemřela. 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. Podle Řádu veřejného pohřebiště Městské části
Praha – Šeberov by rada městské části měla převod odsouhlasit, přestože paní Jana Trefná není
občanem naší MČ.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se změnou nájemce urnového hrobového místa číslo 274 na hřbitově v Hrnčířích na
paní Janu Trefnou.
T: 31. 3. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 3/56/2021/RMČ

Zápis 56. RMČ Praha - Šeberov ze dne 24.3.2021
2

5. Výměna, doplnění písku na beach volejbal
Po delší době je potřeba doplnit písek na hřištích určených pro hraní beach volejbalu. Jedná se o
speciální písek v množství 24 t. Cena za materiál, dopravu a rozmístění na hřiště činí 44900,- Kč bez
DPH od společnosti RDNAKLIC s.r.o., IČO: 24296155
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním písku (24 t) na beach volejbalové kurty ve sportovně oddychovém areálu
v Šeberově od společnosti RDNAKLIC s.r.o., IČO: 24296155 za cenu 44900,- bez DPH, včetně
dopravy a rozmístění písku na jednotlivá hřiště
T: 31. 3. 2021
Zodpovídá: Kollárová, Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 4/56/2021/RMČ
6. Navýšení kapacity Základní školy, Praha 4, V Ladech 6
Několikátý rok převyšuje poptávka dětí do prvních tříd kapacitu naší stávající ZŠ. Městská část Praha
11 zatím požaduje příspěvek za umístění dětí ro prvních tříd, které nebudeme schopni umístit do
stávající ZŠ. Hl. m. Praha zahájilo soutěž na výstavbu nové ZŠ, která by měla pokrýt poptávku pro I.
stupeň a zároveň bude i pro II. stupeň. Proto se nabízí dočasně požádat o navýšení kapacity stávající
ZŠ. V současné době je v přízemí třída, která je využívaná pouze pro potřeby družiny a dočasně by se
mohla využít jako kmenová třída. Vše bylo konzultováno s odborem školství hl. m. Prahy a hygienou
dětí a mládeže. Městská část se však musí zavázat, že pokud se povede zapsat zvýšení kapacity
s účinností od 1. 9. 2021 (nebudeme tedy muset losovat děti do první třídy, ale všechny umístíme),
musíme zároveň pokrýt finanční náklady na personální zabezpečení tohoto navýšení, pokud na to
neposkytne prostředky hl. m. Praha, případně stát. Zároveň budeme muset škole pomoci tuto třídu
dovybavit lavicemi, židlemi, tabulí tak, aby splnila parametry plnohodnotné kmenové třídy.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s navýšením kapacity základní školy, Praha 4, V Ladech 6 ze stávajících 120 dětí na
138 dětí a pověřuje starostku provedením všech nezbytných souvisejících úkonů s tímto navýšením.
Navýšení kapacity je s účinností od 1. 9. 2021.
T: 31. 3. 2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 5/56/2021/RMČ
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7. Úprava rozpočtu MČ č. 1/2021 v souvislosti s přijatým pojistným plněním
Návrh usnesení:
Rada městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha - Šeberov č.
1/2021 v souvislosti s přijatým pojistným plněním:
SU OdPa
Položka
ORJ
UZ ORG částka
6171 –
Činnost místní správy
3412 –
Sportovní zařízení
v majetku obce

231
231

2322Přijaté pojistné náhrady
5171 –
Opravy a udržování

900
400

Příjem
+ 24,1 tis. Kč
Výdaj
+ 24,1 tis. Kč
T: 31. 3. 2021
Zodpovídá: Černá

Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 6/56/2021/RMČ

8. Různé
•

příští zasedání RMČ 7. 4. 2021 v 9.00 hod.

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

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal
Ing. Petra Venturová
Datum: 2021.03.29
11:28:24 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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