MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV
K Hrnčířům 160, praha 4 — Šeberov, PSČ 149 00

Zápis z 64. jednání Rady městské části Praha - Šeberov
konaného dne 8.2.2017

Přítomni: pp. Archalousova. Vašíčková. Vitvarova. Brich
Zapisuje: p. Archalousová
Omluveni: p. Venturova
Přílohou originalu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopna.
Jednání rady zahájila místostarostka Archalousova' ve 13:10.
1.

Stavební komise

Stavební komise byla ustanovena na 1. jednani RMČ. Na 2. jednání RMČ byli členy komise
jmenování Ing. Jan Škúrek. Ing. Martin Ballak a Ing. Petr Štěpánek. Na 27. Jednání rady byl
jmenován Václav Vohnout.
Návrh usnesení:

RMČ
1. zvyšuje počet členu stavební komise RMČ na 5 a jmenuje dalšími členy stavebni komise
lng. arch. Akad. arch. Petra Rajtoru a Ing. Jindřicha Mihalcsatina.
2. současně ruší usnesení č. 5/27/RMČ ze dne 23.1 1.2015 o jmenování pana Václava
Vohnouta členem stavební komise.
Hlasování: všichni pro

Přijato usnesení 1/64/2017/RMČ
2. Stanovení členu ZMC pro vyznačení doložky
Návrh usnesení:

RMČ
l. navrhuje. aby doložky dle §43 zak. Č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze vyznačovali
RNDr. Michaela Archalousova a Ing. Věra Vašíčková
2. ukládá starostce předložit návrh 2 bodu 1. na nejbližším zasedání ZMČ
Hlasování: všichni pro

Přijato usnesení 2/64/2017/RMČ
3. Návrh investičních akcí financovaných [ rezervy HMP pro rok 2017 — revokace
Návrh usnesení:

Rada MČ ruší usnesení č. 7/60/RMČ ze dne 1 1.1.2017.
Hlasování: všichni pro
Přijato usnesení 3/64/2017/RMČ

Tel: 244911713

IČO: 002 41 717

Fax: 244912801

e—manl: 1nfo@seberov.cz

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

4. Zádost ředitele ZS o způsob financování párového učitele
24.1.2017 obdržela MČ žádost ředitele ZS V Ladech Mgr. Střeštíka o získání stanoviska
zřizovatele k řešení způsobu financování párového učitele na další období.
Návrh usnesení:

RMČ
1. ruší usnesení č. l/óZ/RMČ ze dne 25.1.2017.
2. souhlasí se zachováním dosavadního modelu financování párového učitele pro stávající
třídu se 30 žáky po dobu mladšího školního věku. t.j. do 31.8.2019.
Hlasování: všichni pro

Přijato usnesení 4/64/2017/RMČ
5. Jmenování zástupce MC Praha-Seberov do řídícího výboru Místního akčního
plánu vzdělávání (MAP)
Návrh usnesení:

RMC souhlasí s_jmenováním starostky lng. Petry Venturové zástupcem MC Praha—Šeberov
do řídícího výboru Místního akčního plánu vzdělávání (MAP).

Hlasování: všichni pro

Bylo přijato usnesení 5/64/2017/RMČ
6. Zádost ředitele ZS Mgr. Střeštíka o uzavření smlouvy o využívání obecního
systému svozu tříděného odpadu
30.1.2017 obdržela MČ Žádost ředitele ZS V Ladech Mgr. Střeštíka 0 uzavření smlouvy o
využívání obecního systému svozu tříděného odpadu.
Návrh usnesení:

RMČ
1. souhlasí s uzavřením smlouvy s MČ 0 využívání obecního systemu svozu tříděného odpadu

pro ZS V Ladech 6. Praha 4. platnou od 1.3.2017 na dobu neurčitou dle žádosti ředitele ZŠ
V Ladech Mgr. Střeštíka ze dne 30.1.20] 7 .
2. pověřuje tajemnicí vypracováním smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení
T: 28.2.2017
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/64/2017/RMČ

7. Informace o možnosti zajištění pokračování výuky spádových Žáku na 2. stupni
v ZS Kunratice
9.11.2016 obdržela MČ informace ředitele ZS Mgr. Střeštíka o možnosti zajištění
pokračování výuky spádových žáků na 2. stupni v ZS Kunratice.
Návrh usnesení:
RMC bere na vědomí informace ředitele ZS Mgr. Střeštíka 0 možnosti zajištění pokračování
výuky spádových žáku na 2. stupni v ZS Kunratice.

Hlasování: všichni pro
v
Bylo přijato usnesení 7/64/2017/RMC
8. Úprava v rámci schváleného rozpočtu MČ na rok 2017
MČ byla upozornčna odborem rozpočtu MHMP na chybnou formulaci usnesení ZMČ
6/17/ZMČ ze dne 19.12.2016 k rozpočtu MČ na rok 2017. Tuto chybu je nutne' napravit a na
příštím zasedání zastupitelstva MČ (nejpozději do 31.3.2017) schválit usnesení ve znění:
Zastupitelstvo MČ Praha _ Šeberov schvaluje úpravu v rámci schváleného rozpočtu na rok
2017 tak. že objem příjmu činí 21 947 000 Kč. objem výdajů 26 891 000 Kč a tinancování
4 944 000 Kč.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s předložením návrhu usnesení na příští jednáni ZMČ v následujícím znění:
Zastupitelstvo MČ Praha — Šeberov schvaluje úpravu vrámci schváleného rozpočtu MČ

Praha-Šeberov na rok 2017 (rozpočet schválen usnesením 6/17/ZMČ ze dne 19.12.2016)
tak. že objem příjmu činí 21 947 000 Kč. objem výdajů 26 891 000 Kč a financování
4 944 000 Kč. Položkový rozpočet ztistava beze změny.

1: 31.3.2017
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/64/2017/RMC
9. Nová zaměstnankyně UMC
Podle usnesení RMČ ze dne 26.10.2015 č. 3J'25'RMČ k organizačním zmenám b_vl zvýšen
počet zamestnancu ÚMČ o jednoho zaměstnance pro stavebně _ technickou agendu. Na toto
místo bylo 5.1.2017 v_vhlašeno výběrové řízení. Ve výběrovém řízení byla vybrána pani lng.
Kollárova.
Návrh usnesení:

RMČ bere na vědomí informaci. že na místo zaměstnance ÚMČ pro stavebně e technickou
agendu byla vybrána pani lng. Kollárova a bude s ní uzavřena pracovní smlouva od 1.3.2017
na dobu neurčitou.
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/64/2017/RMČ

10. Odpověď panu lng. Menclovi na jeho e-mail ze dne 4.2.2017 ohledně
„Nezákonného zásahu do přístupových práv"
Dne 4.2.2017 obdrželi všichni zastupitele do svých e-mailových schránek e-mailovou zprávu
od lng. Vladimíra Mencla:
vážení zastupitele.
právě jsem dostal email. který opravuje puvodní intormaei. že jsem byl zbaven role správce tacebookove stránky
MČ Sebcrov. níže je původní email oznamující. že jsem b_\l zbaven přístupových prav 30.1.2016 v 12:40 hod.

Facebook

Zdravíme. Vladimir.

Tento e-mail jste dostali jako potvrzení. že od leden 30. 2017 at 12:40odpol. už nejste správcem stránky Městská
část Praha - Šeberov.
Pokud o roli na stránce Městská část Praha - Šeberov stále stojíte
' Můžete některého ze správcu stránky požádat. aby vás znovu přidal.
' Pokud si myslíte. že jste o roli přišli kvuli napadení učtu některého ze správců. dejte nám vědět.
S přáním pěkného dne.
Tým zabezpečení Facebooku

Nyní jsem dostal další zprávu. kde ten. kdo mi roli správce odebral přišel na to že to nebon oprávněné a
pokouší se zamaskovat posunutím času odebrání správ covství na pozdější dobu.
Žádám organizátory teto nezákonné akce 0 zdůvodnění. kdo. na či pokyn a zjakeho titulu zrušil má přístupová
práva. Domnívám se. že šlo o bezprecedentní nezákonně narušení činnosti městské části neoprávněnou osobou
formou napadení oticíalniho informačního zdroje MC. [ tohoto konání bude potřeba vy vodit patřičné důsledky a
žádám o zveřejnění tohoto emailu v připravovaném Zpravodaji. Věřím. že to nebude problém (od nás se dozvíte.
co se jinde nedozvíte).

Prosím pí. Dvořákovou a zakníhování tohoto emailu do přijate posty přes podatelnu

Vladimír Mencl- MČ Šeberov
Telefon 608 07 07 22
email “.
. ..
.'

Vzhledem ktomu. že správcem facebookove' stránky Městská část Praha-Šeberov je pan Jan
Brích. zašle odpověd“ panu Menclovi on.
Návrh usnesení:

RMČ pověřuje radního pana Jana Bricha odpovědet panu lng Vladimíru Menclovi na jeho email ze dne 4.2.2017 ohledně „Nezákonneho zásahu do přístupových práv".
1: 10.2.2017
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/64/2017/KMC
11. Návrh na změnu přílohy č. 1 k tržnímu řádu
Dne 5.1.2017 obdržela MČ návrh na změnu přílohy č. 1 ktržnímu řádu od Odboru
živnostenského a občanskoprávního MHMP. 'l'en upozorňuje MČ. že obdržel návrh pana
Ondřeje Lašáka na zařazení tržního místa na Kunraticke spojce. který bude zapracován do
nejbližšího návrhu novely tržního řádu.
Návrh usn

RMČ
1. nesouhla51 se zapracovanlm navr iu pana Ondřeje Laš
,
Kunraticke spojce. parc. č. 1421/18. k. u. Šeberov. do nejbližšího návrhu novely tržního řádu

2. pověřuje tajemníci lng. Martinu Štellovou zaslání odpovědi na Odbor Živnostenský a
občanskoprávní MHMP ve smyslu bodu ě. 1 tohoto usnesení

'l': 10.2.2017
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení: 11/64/2017/RMČ

12. Družstvo náměstí Šeberov - revokace

Je třeba revokovat nesplněná usnesení týkající se Drustva náměstí Šeberov:
SOI/RMČ k daru Družstva náměstí Šeberov ze dne 31 .82015
2/24/RMC k daru pozemku Družstva náměstí Šeberov městské části ze dne 14.10.2015
Návrh usnesení:
RMČ ruší usnesení RMČ
1. Č. S/Zl/RMČ k daru Družstva náměstí Šeberov ze dne 31.8.2015
2. č. 2/24/RMČ k daru pozemku Družstva náměstí Šeberov městské Části ze dne 14.10.2015
Hlasování: všichni pro

Bylo přijato usnesení: 12/64/2017/KMČ

13. Smlouva o spolupráci při zpracování dokumentace plánovaného náměstí v Seberově
- revokace

Je třeba revokovát nesplněné usnesení týkající se uzavření smlouvy o spolupráci s Družstvem
Centrum Šeberov při zpracování DUR plánovaného náměstí v Šeberově. Smlouva nebyla
uzavřena a v textu usnesení je navíc chybně uvedeno Družstvo náměstí Šeberov namísto
Družstvo Centrum Šeberov:
3/36/RMČ spolupráci při zpracování DL'R plánovaného náměstí v Šeberově ze dne 14.3.2016
Návrh usnesení:

RMČ ruší usneseni RMČ
3/36/RMČ spolupráci při zpracování DUR plánovaného náměstí v Šeberově ze dne 14.3.2016
Hlasování: všichni pro

Bylo přijato usnesení: 13/64/2017/RMČ

14. Projekt předškolního zařízení- revokace
Je třeba revokovat nesplněné usnesení týkající se projektu předškokniho zařízení a podání
žádosti do OP PPR. V záměru se nepokračovalo a žádost o dotaci nebyla podána. Termín
podání žádosti již vypršel.:
5/28/RMČ k projektu předškolního zařizení ze dne 7.12.2015
Návrh usnesení:

RMČ ruší usnesení RMČ
5/28/RMČ k projektu předškolního zařízení ze dne 7.12.2015
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení: 14/64/2017/RMČ

15. Projekt rozšíření ZS - revokace
Je třeba revokovat usnesení týkající se zameru výstavby budovy ZS na p1ánovanem náměstí v
Seberove. Podle programového rámce schvaleneho zastupitelstvem MČ dne 30.1.2017 se
bude pokračovat v zameru výstavby nové budovy ZS u Jordánku:

2/38/RMČ k projektu 75 ze dne 4.4.2016
Návrh usnesení:
RMČ ruší usnesení RMČ

2/38/RMČ k projektu ZŠ ze dne 4.4.2016
Hlasování: všichni pro

Bylo přijato usnesení: 15/64/2017/RMČ

16. Zpracování dopravní studie - revokace

Je třeba revokovat usnesení týkající se zpracovaní dopravni studie. Dopravní studie se měla
realizovat do 15.4.2016. ale dosud se na ní nepracuje:
7/36/RMČ ke zpracování dopravní studie ze dne 14.3.2016
Návrh usnesení:
RMČ ruší usneseni RMČ
7/36/RMČ ke zpracování dopravní studie ze dne 14.3.2016
Hlasování: všichni pro

Bylo přijato usnesení: 16/64/2017/RMČ

17. Nákup nemovitostí č. p. 1 a č. p. 62 - revokace
Je třeba revokovat usnesení týkající se nákupu nemovitostí č. p. 1 a č. p. 62. protože
programový rámec schválený zastupitelstvem MC dne 30.1.2017 snákupcm těchto
nemovitostí nepočítá:
3/37/RMČ k nákupu nemovitostí č. p. 1 a č. p. 62 ze d
3/50/RMČ k nákupu nemovitostí č. p. 1 a č. p. 62 ze dne 29.8..2016
11/54/RMČ rezervační smlouva k nákupu nemovitostí č. p. 1 a č. p. 62 ze dne 19.10.2016

Návrh usnesení:

O

RMC ruší usneseni RMC

')

()(

1. '. 3/37/RTVIČ k nákupu nemovitostí č. p. 1 a č. p. 62 ze dne 23.3.2016
. S/SO/RMČ k nákupu nemovitostí č. p. 1 a č. p. 62 ze dne 29.8..2016

3. č. 11/54/RMČ rezervační smlouva knákupu nemovitostí č. p. 1 a c. p. 62 ze dne
19.10.2016
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení: 17/64/2017/RMČ

18. Infokanál
Do pátku bude provizorně zprovozněno v_vsílaní Infokanálu. Ve zkušební době do června
2017 budou projednány technické možnosti vysílání a rozšíření nabídky a v_vpsáno VR na
dodavatele služeb souvisejících se zajištěním v_vsílaní. Do té doby budou služby objednávány
jednorázově.
Návrh usnesení:
RMC souhlasí se zkušební dobou provozu lnfokanálu do června 2017. v níž budou
projednány technické možnosti vysílání a rozšíření nabídky a vypsáno VR na dodavatele
služeb souvisejících se zajištěním vysílání. Do té doby budou služby související s vysíláním
Infokanálu objednávány jednorazove.
Hlasování: všichni pro

Bylo přijato usnesení: 18/64/2017/RMČ

19. Příprava náměstí Seberov
Clenove RMC se seznámili se zápisem ?. přípravné schůzky k námestí Šeberov konané dne
6.2.2017.

Návrh usnesení:
RMC
1. bere na vědomí zápis z přípravné schůzky k náměstí Seberov konané dne 6.2.2017

7 pověřuje starostku Ing. Venturovou zasláním dotazu na MHMP ohledně právního
posouzení možnosti zadat zakázku autorovi v_vbrané studie bez výběrového řízení na základě
autorských práv ke studii
1: 17.2.2017
Hlasování: všichni pro

Bylo přijato usnesení: 19/64/2017/RMČ

20. Dárky jubilantUm

Do roku 2016 b\li jubilanti obdarováni dink} 7 ceně 200. -Kč/kus. Od roku 2017 je na ně
v rozpočtuMČ počítáno s cenou 400. -KČkus
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje od roku 2017 obdarování j ubilantu dárky v ceně 400.-Kě/kus.
Hlasování: všichni pro

Bylo přijato usnesení: 20/64/2017/RMČ

21. Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy

RMČ na jednání č. 63 dne 1.2.2017 schvalila usnesení 7/63/2017/RMČ. ve které byla chybně
uvedena Částka. proto je nutné usnesení opravit.
Návrh usnesení:

RMČ
1. ruší usnesení 7/63/2017/RMČ ze dne 1.2.2017
2. schvaluje dodatek Č. 9 ke zřizovací listině ze dne 12. listopadu 2007 příspěvkmé
0r0ani7ace Základní škola Praha 4. V Ladech () kter\m se mění příloha č.2 ke zřizovací
listině příspě\ ko\é organizace Základní škola. lraha 4. V Ladech 6 — soupis drobného
hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku V celkové částce
3.359.213.94 Kč
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 21/64/2017/RMC

22. Objednávka \\pracování kupní smlouu na pozemk\ od Družsha náměstí Šeberm
na HMP/svěřeno MČ a prá\ní příprmu likVidacc Družsha náměstí Šeberm

Vzhledem k tomu že Mgr. Pírko]ÍŽ dříve připra\0Val právní podklad\ pro založení Družstva
Centrum Šeberm a odštěpení Družstva náměstí Šeberov a proto se V problematice již
pohybuje. objednáme u něj takte'ž \\pracov ání kupní smlou\\ na pozemky od Družstva
náměstí Šeberov na HMP/svěřeno MČ a právní přípravu likvidace Družstva náměstí Šeberov.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním vypracování kupní smlouvy na pozemky od Družstva náměstí
Šeberov na HMP/svěřeno MČ a právní přípravu likvidace Družstva náměstí Šeberov u Mgr.
Pírka.
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 22/64/2017/RMČ

Jednání bylo ukončeno v 15:06 hod.
Zapsala: Michaela .»\rchalousová
Ing. Věra Vašíčková
zástupce starostky MC Praha-Seberov

