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

Zápis ze 76. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 2. 2. 2022
Přítomni: pp. Archalousová , Pařík, Venturová, Vitvarová (vzdáleně), Vítek
Omluveni: pí. Brichová Kratochvílová
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. Žádost o dovoz obědů
Na úřad MČ byla doručena žádost paní Evy Kubíkové, bytem v Šeberově, o dovoz obědů ze zdravotních
důvodů. Lékařské potvrzení bylo doloženo. RMČ přijala k dovozu obědů dne 27. 11. 2019 usnesení č.
12/26/2019/RMČ: RMČ souhlasí k 31. 12. 2019 s ukončením dovozu obědů pro seniory od spol.
Jihoměstská sociální. Obědy budou od 1. 1. 2020 seniorům nabídnuty od spol. Mosaica Catering - David
Malantuk, IČ 49856138. MČ bude přispívat částkou 30,- Kč na každý oběd pro stávající odběratele a dále
pro občany MČ, kteří nejsou schopni ze zdravotních nebo sociálních důvodů si oběd sami zajistit.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zařazením paní Evy Kubíkové do seznamu občanů MČ, kteří nejsou schopni ze
zdravotních nebo sociálních důvodů si sami zajistit obědy, a MČ jim tak bude přispívat částkou 30,- Kč
na každý oběd od spol. Mosaica Catering - David Malantuk, IČ: 49856138.
T: 15. 2. 2022
Zodpovídá: Dvořáková, Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 1/76/2022/RMČ
3. Žádost o přezkoumání hospodaření za rok 2022
Dle zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze § 38 městská část hlavního města Prahy požádá o
přezkoumání hospodaření za uplynulý rok Magistrát hlavního města Prahy anebo zadá přezkoumání
hospodaření auditorovi. Magistrát hlavního města Prahy přezkoumává hospodaření městské části v
přenesené působnosti.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s podáním žádosti na MHMP o provedení přezkoumání hospodaření MČ za rok 2022.
T: 28. 2. 2022
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 2/76/2022/RMČ
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4. Žádost o připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“
Dne 20. 1. 2022 byla na ÚMČ doručena žádost o připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“. Naše MČ se
každoročně k této akci připojuje.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s vyvěšením vlajky pro Tibet dne 10. 3. 2022.
T: 10. 3. 2022
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 3/76/2022/RMČ
5. Žádost o předběžné povolení záboru veřejného prostranství
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 2 m²,
od pí. Karolíny Drábové pro prodej sezónního ovoce od 1. 6. do 3. 7. 2022.
Návrh usnesení:
RMČ nesouhlasí se záborem veřejného prostranství pro prodej sezónního ovoce v roce 2022 na tržním
místě na Kunratické spojce pro pí. Karolínu Drábovou, protože označené místo na mapce, přiložené
k žádosti, je již obsazené jiným žadatelem.
T: 31. 3. 2022
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 4/76/2022/RMČ
6. Klub 55+ - příspěvek na cvičení mimo BR
Vzhledem k potřebě využití baráčnické rychty v Hrnčířích ke školskému účelu se snaží RMČ, aby kurzy
mohly pokračovat v co možná nejvíce podobném modelu jako v BR. Proto se snažíme s panem ředitelem
najít kompromisy v jeho stávajícím rozvrhu pronájmů tělocvičny školy v Šeberově tak, aby se stávající
nájemci rychty mohli, v případě jejich zájmu, co nejvíce přesunout právě do budovy ZŠ.
S tím souvisí i naše dosavadní podpora a příspěvky členům Klubu aktivních 55+ na cvičení v rychtě. Bylo
by vhodné, aby podpora členům Klubu aktivních 55+ v oblasti příspěvku na cvičení pokračovala i po
dobu, kdy bude baráčnická rychta v Hrnčířích sloužit jako školské zařízení. Navrhujeme tedy dál
poskytovat příspěvky na cvičení těm členům Klubu aktivních 55+, kteří budou navštěvovat kurzy
současných nájemců i v případě, že by se konaly mimo území naší MČ. Pokud si tedy některý současný
nájemce najde prostory například ve Vestci a člen Klubu aktivních 55+ bude ochoten za ním jezdit, tak po
dobu, kdy nebudou moci využívat prostory rychty, by podpora cvičení probíhala za stávajících podmínek.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s proplácením příspěvku členům Klubu aktivních 55+ na cvičení i v kurzech lektorů,
kterým byla z důvodu dočasné změny využití budovy baráčnické rychty dána výpověď k 31. 5. 2022 a
tito lektoři si najdou prostory ke cvičení i mimo území MČ.
Vyplácení příspěvku členům Klubu aktivních 55+ v kurzech, které budou pořádány mimo území MČ
lektory, kteří měli nájemní smlouvu v rychtě, bude trvat po dobu, kdy baráčnická rychta bude sloužit ke
školským účelům.
T: průběžně
Zodpovídá: Dvořáková, Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 5/76/2022/RMČ
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7. Dar Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská stanici č. 4 Chodov
Stejně jako v loňském roce nás požádali chodovští hasiči o věcný dar. Vzhledem k tomu, že je s touto
záležitostí počítáno přímo v rozpočtu MČ v částce 10.000,- Kč, je navrženo v rámci zjednodušení
poskytnutí přímo této finanční částky. Bude nutná úprava rozpočtu – přesun mezi kapitolami.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s poskytnutím finanční částky 10.000,- Kč jako daru Hasičskému záchrannému sboru hl.
m. Prahy, Hasičské stanici č. 4 Chodov.
T: 31. 3. 2022
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 6/76/2022/RMČ
8. Úprava rozpočtu Městské části Praha - Šeberov č. 3/2022 v souvislosti s poskytnutím
daru hasičům Chodov
Z důvodu zjednodušení poskytnutí daru hasičům Chodov je navržena úprava rozpočtu č. 3/2022.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha - Šeberov č. 3/2022 v souvislosti s poskytnutím daru
hasičům Chodov:
SU OdPa
Položka
ORJ
UZ ORG
částka
231

6171 –
Činnost místní správy

231

5512 –
Požární ochrana dobrovolná činnost

5194 –
Věcné dary

900

Výdaj - 10 tis. Kč

5222 –
Neinvestiční
transfery spolkům

700

Výdaj + 10 tis.
Kč
T: 15. 2. 2022
Zodpovídá: Jirásková

Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 7/76/2022/RMČ
9. Návrh nařízení hl. m. Prahy o zákazu podomního prodeje zboží a poskytování služeb
v energetických odvětvích
Dne 24. 1. 2022 byl doručen na ÚMČ návrh nařízení Hl. m. Prahy, kterým se zakazují některé formy
prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích na území hlavního města Prahy.
Návrh usnesení:
RMČ nemá připomínky k návrhu nařízení hl. m. Prahy, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a
poskytování služeb v energetických odvětvích na území hlavního města Prahy, a pověřuje tajemníka
odesláním tohoto stanoviska MHMP.
T: 20. 2. 2022
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 8/76/2022/RMČ
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10. Návrh OZV o školských obvodech základních škol
Dne 25. 1. 2022 byl doručen na ÚMČ návrh obecně závazné vyhlášky, která by nejpozději od 1. 4. 2022
měla nahradit OZV č. 4/2021 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol.
Návrh usnesení:
RMČ nemá připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky, která by nejpozději od 1. 4. 2022 měla
nahradit obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, a
pověřuje tajemníka odesláním tohoto stanoviska na MHMP.
T: 20. 2. 2022
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 9/76/2022/RMČ
11. Žádost o umístění dětí do budoucích 1. tříd do základních škol Prahy 11
Přestože se intenzivně snažíme navýšit kapacitu naší ZŠ formou detašovaného pracoviště, není jisté, že se
nám to podaří do zápisu dětí do 1. tříd na šk. rok 2022/2023, který pan ředitel vyhlásil na 25. 4. 2022.
Jelikož máme ze zákona povinnost zajistit povinnou školní docházku, je žádoucí, abychom měli podporu
Prahy 11 v případě, kdy děti nebudou moci být umístěny do naší školy.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zasláním žádosti na MČ Prahu 11 o umístění dětí do 1. tříd základních škol MČ Prahy
11 na školní rok 2022/2023 v případě, kdy nebudou moci být umístěny do naší školy.
T: 20. 2. 2022
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 10/76/2022/RMČ

Různé:
Další jednání rady bude 16. 2. 2022 v 16:30 hod.
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková
podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2022.02.08
Venturová Datum:
13:38:21 +01'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

RNDr.
Michaela
Archalousová

Digitálně podepsal RNDr.
Michaela Archalousová
Datum: 2022.02.08
11:40:13 +01'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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