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

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 27.3.2017
Přítomní členové zastupitelstva: RNDr. Michaela Archalousová, Jan Brich, Ing. Miroslav Dostál,
Ing. Vladimír Mencl, Jan Kastner, Ing. Věra Kratochvílová, Mgr. Zdeněk Paroulek, PaedDr. Jiří Pilař,
Ing. Jiří Ritt, Ing. Jana Kadeřábková, Ing. Petra Venturová, Mgr. Květa Vitvarová, Jitka Žáková
Omluveni: Marta Hrubá, Marco Richter
Zapisuje: Ing. Martina Šteflová
Hosté: Mgr. Vlasta Koláčková, Dalibor Vika
Hlasování zaznamenáno formou počet (pro – proti – zdržel se) s uvedením příjmení bez titulu, příp.
uvedeno „všichni“. Průběh zasedání zaznamenán taktéž s uvedením příjmení prezentovaného bez
titulu. Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
1. Zahájení zasedání
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka pí. Venturová v 18.05 hod.. Konstatovala, že je přítomno 13
zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu se přihlásili pí. Vitvarová a p. Dostál
Návrh usnesení :
ZMČ schvaluje za ověřovatele zápisu z 19. ZMČ Praha-Šeberov dne 27.3.2017 pí. Vitvarovou a p.
Dostála.
Hlasování :
Pro: všichni
Návrh byl přijat 1/19/2017/ZMČ
3. Schválení programu
Tajemnice pí. Šteflová navrhla doplnit bod:
R1. Oprava usnesení 22/18/2017/ZMČ ze dne 30.1.2017 – smlouva o zřízení věcného břemene ve
prospěch PRE distribuce, a.s.
Pan Dostál navrhl doplnit bod Doplnění jednacího řádu kontrolního výboru.
Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

Nejdříve se hlasovalo o doplnění bodu R1.
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje doplnění bodu R1 - Oprava usnesení 22/18/2017/ZMČ ze dne 30.1.2017 – smlouva o
zřízení věcného břemene ve prospěch PRE distribuce, a.s.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 2/19/2017/ZMČ
Poté se hlasovalo o doplnění bodu Doplnění jednacího řádu kontrolního výboru.
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje doplnění bodu Doplnění jednacího řádu kontrolního výboru.
Hlasování:
pro: Mencl, Dostál, Pilař, Kadeřábková
proti: Vitvarová, Žáková, Kratochvílová, Archalousová
zdržel se: Brich, Venturová, Paroulek, Ritt, Kastner
Návrh nebyl přijat.
Následně proběhlo hlasování o upraveném programu jako celku:
Návrh usnesení :
ZMČ schvaluje program jako celek v navrženém doplněném znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola zápisu předchozího zasedání
Kontrola plnění předchozího usnesení
Stanovení členů ZMČ pro vyznačení doložky
Úprava v rámci schváleného rozpočtu MČ na rok 2017
Zrušení výboru pro školství, kulturu a sociální věci
Žádost o převod pozemků od ČR/Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
majetku HMP/svěřeno MČ Praha-Šeberov ve veřejném zájmu
10. Finanční výbor – zpráva o činnosti
11. Finanční výbor – volba nových členů
12. Úprava rozpočtu MČ Praha Šeberov č. 2/2017
13. Věcné břemeno Simple myčka
14. Věcná břemena
15. Kupní smlouva na pozemky v centru Šeberova z Družstva náměstí Šeberov do vlastnictví HMP
/ svěřeno MČ
16. Smlouva u výpůjčce části pozemku parc.č.1449/26 k.ú.Šeberov
17. Různé, informace
R1. Oprava usnesení 22/18/2017/ZMČ ze dne 30.1.2017 – smlouva o zřízení věcného břemene
ve prospěch PRE distribuce, a.s.
Hlasování:
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pro: Mencl, Kadeřábková, Brich, Venturová, Paroulek, Kastner, Vitvarová, Žáková, Kratochvílová,
Archalousová, Ritt
zdržel se: Dostál, Pilař
Návrh byl přijat 3/19/2017/ZMČ
4. Kontrola zápisu předchozího zasedání
K zápisu z předchozího zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky, pí. starostka tedy konstatuje, že
zápis odpovídá průběhu zasedání.

5. Kontrola plnění předchozího usnesení 18. ZMČ ze dne 30.1.2017
Pol.

usnesení

projednávaného
bodu

celkové
plnění
usnesení

kdy
jakým
splněno(odpovědný) způsobem

1.

zrušení
rezervního
fondu

splněno

2.

rozpočtová
úprava

převod
financí z splněno
rezervního fondu na
účet HČ

3.

revokace usn. Chyba v projektu splněno
článku IV.
rozštěpení,
vypuštění
chybně
uvedené
nemovitosti č. 2

starosta

4.

odsvěření části pozemek
pro splněno
pozemku 872/1 evakuační stanici o
vel. 7 m2

starosta

projednává na
základě
plné
moci Zavos

5.

smlouva
o Služebnost
ve probíhá
služebnosti VB
prospěch PRE parc.
č. 3572/1 a 381

starosta

v
jednání
,doručen
znalecký
posudek (cena
VB 3280 Kč)

6.

jednací
řád nový článek 5 v probíhá
Kontrolního
jednacím
řádu,
výboru
provést revizi JŘ a
aktualizaci předložit
zastupitelstvu

předseda KV

částečně
splněno, bude
projednáno na
příštím
zastupitelstvu

rozpočtová
1/2017

úprava

6. Stanovení členů ZMČ pro vyznačení doložky
Zápis 19.

ZMČ Praha-Šeberov dne 27.3.2017
3

RMČ přijala dne 8. 2 .2017 usnesení 2/64/2017/RMČ:
1. navrhuje, aby doložky dle §41 zák. Č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze vyznačovaly RNDr.
Michaela Archalousová a Ing. Věra Vašíčková
2. ukládá starostce předložit návrh z bodu 1. na nejbližším zasedání ZMČ.
Vzhledem k povaze usnesení není stanoven termín plnění ani odpovědná osoba.
Po jednání RMČ došlo ke změně příjmení místostarostky Ing. Věry Vašíčkové na Ing. Věra
Kratochvílová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha-Šeberov souhlasí, aby doložky dle §41 zák. Č. 131/2000 Sb. o
hlavním městě Praze vyznačovaly RNDr. Michaela Archalousová a Ing. Věra Kratochvílová.
Hlasování:
pro: všichni
Návrh byl přijat 4/19/2017/ZMČ
7. Úprava v rámci schváleného rozpočtu MČ na rok 2017
MČ byla upozorněna 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 nutné 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 příjmů činí 21 947 000 Kč, objem výdajů 26 891 000 Kč a financování 4 944 000 Kč.
RMČ proto přijala dne 8. 2. 2017 usnesení č. 9/64/2017/RMČ, že souhlasí s předložením návrhu
usnesení na příští jednání ZMČ v následujícím znění:
Zastupitelstvo MČ Praha–Šeberov schvaluje úpravu v rámci schváleného rozpočtu MČ Praha-Šeberov
na rok 2017 (rozpočet schválen usnesením 6/17/ZMČ ze dne 19.12.2016) tak, že objem příjmů činí
21 947 000 Kč, objem výdajů 26 891 000 Kč a financování 4 944 000 Kč. Položkový rozpočet
zůstává beze změny.
T: 31.3.2017
Poté nám poslala ještě paní Průšková z MHMP zpřesněný návrh usnesení ve znění:
Zastupitelstvo MČ Praha-Šeberov schvaluje úpravu v rámci schváleného rozpočtu MČ Praha–Šeberov
na rok 2017 (rozpočet schválen usnesením 6/17/ZMČ ze dne 19.12.2016) s objemem příjmů ve výši 21
947 000 Kč, objemem výdajů ve výši 26 891 000 Kč a plánovaným schodkem ve výši 4 944 000 Kč,
který je kryt třídou 8 – financování, tj. zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých
letech. Položkový rozpočet zůstává beze změny.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo Městské části Praha-Šeberov schvaluje úpravu v rámci schváleného rozpočtu MČ
Praha–Šeberov na rok 2017 (rozpočet schválen usnesením 6/17/ZMČ ze dne 19.12.2016) s objemem
příjmů ve výši 21 947 000 Kč, objemem výdajů ve výši 26 891 000 Kč a plánovaným schodkem ve
výši 4 944 000 Kč, který je kryt třídou 8 – financování, tj. zapojením finančních prostředků
vytvořených v minulých letech. Položkový rozpočet zůstává beze změny.
T: 31.3.2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
Hlasování:
pro: všichni
Návrh byl přijat 5/19/2017/ZMČ
8. Zrušení výboru pro školství, kulturu a sociální věci
Vzhledem k tomu, že výbory jsou poradním orgánem zastupitelstva a většina záležitostí souvisejících
se školstvím, kulturou a sociálními věcmi není v kompetenci zastupitelstva, ale je v kompetenci rady
městské části, je existence výboru pro školství, kulturu a sociální věci, který byl zřízen usnesením
5/1/ZMČ dne 16. 12. 2014, nesystémová. Poradními orgány rady jsou komise. RMČ proto navrhuje
zrušení výboru pro školství, kulturu a sociální věci.
Vzhledem k povaze usnesení není stanoven termín plnění ani odpovědná osoba.
V diskuzi vystoupil p. Pilař s dotazem, kdo bude členem případně vzniklé komise. Paní starostka
odpověděla, že o tom RMČ nejednala.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha- Šeberov ruší výbor pro školství, kulturu a sociální věci.
Hlasování:
pro: Brich,Venturová, Paroulek, Kastner, Vitvarová, Žáková, Kratochvílová, Archalousová, Ritt
proti: Pilař, Dostál
zdržel se: Mencl, Kadeřábková
Návrh byl přijat 6/19/2017/ZMČ
9. Žádost o převod pozemků od ČR/Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
majetku HMP/svěřeno MČ Praha-Šeberov ve veřejném zájmu
RMČ schválila dne 1.3.2017 usnesením 11/66/2017/RMČ podání žádosti o převod pozemků od
ČR/Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku HMP/svěřeno MČ Praha-Šeberov
ve veřejném zájmu:
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Žádost musela být podána nejpozději do 10.3.2017, proto byla žádost odeslána, ale aby na ní mohl být
brán zřetel, je nutné jí schválit ještě v ZMČ.
Návrh usnesení:
ZMČ Praha Šeberov souhlasí s podáním žádosti o převod pozemků od ČR/Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do majetku HMP/svěřeno MČ Praha-Šeberov ve veřejném zájmu:

T:31.3.2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
Hlasování:
pro: všichni
Návrh byl přijat 7/19/2017/ZMČ
10. Finanční výbor – zpráva o činnosti
RMČ dne 1.3.2017 přijala usnesení č. 16/66/2017/RMČ, jímž pověřila p. Bricha zpracováním a
předložením zprávy o činnosti finančního výboru do 30.1.2017 na příští jednání ZMČ.
Vzhledem k povaze usnesení není stanoven termín plnění ani odpovědná osoba.
P. Brich jako bývalý předseda finančního výboru přečetl zprávu o činnosti finančního výboru za rok
2016, která byla také zaslána všem zastupitelům e-mailem dne 23.3.2017.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti finančního
výboru.
Hlasování:
pro: všichni
Návrh byl přijat 8/19/2017/ZMČ
11. Finanční výbor – volba nových členů
Vzhledem k tomu, že finanční výbor má být ze zákona o hl. m. Praze 5členný, § 78 (1) Zastupitelstvo
hlavního města Prahy zřizuje vždy výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro výchovu a vzdělávání.
Tyto výbory jsou nejméně pětičlenné, je nutné ho doplnit o další členy. Navržena jsou 3 jména, jelikož
paní Skopařová rezignovala na místo člena finančního výboru. Ve finanční výboru tedy v současné
době je pan Mencl a pan Vašátko. Paní Koláčková se členstvím ve finančním výboru souhlasí.
Vzhledem k povaze usnesení není stanoven termín plnění ani odpovědná osoba.
V důvodových zprávách byl zastupitelům zaslán následující návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov souhlasí s doplněním počtu členů finančního výboru
v souladu se zákonem o hl. m. Praze na celkem 5 členů.
Dalšími členy finančního výboru byli navrženi Jan Brich, Ing. Vlasta Koláčková, Mgr. Květoslava
Vitvarová.
V diskuzi vystoupil předseda finančního výboru p. Mencl s návrhem, aby členy finančního výboru byli
zvoleni p. Dalibor Vika a pí. Alice Vlachová. Pí. Vitvarová a p. Brich se tedy nominace vzdali.
Zastupitelům se stručně představili přítomní nominovaní – p. Vika a pí. Koláčková.
P. Dostál v diskuzi uvedl, že si myslí, že finanční výbor nemusí být ze zákona 5 členný.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov souhlasí s doplněním počtu členů finančního výboru
v souladu se zákonem o hl.m.Praze na celkem 5 členů.
Dalšími členy finančního výboru byli zvoleni Mgr. Vlasta Koláčková, Dalibor Vika a Alice Vlachová.
Hlasování:
pro : všichni
Návrh byl přijat 9/19/2017/ZMČ
12. Úprava rozpočtu MČ Praha Šeberov č. 2/2017
Zastupitelstvo hl. m. Prahy č. 24/53 ze dne 23. 2. 2017 schválilo uvolnění finančních prostředků
z kapitoly 06 rozpočtu hl. m. Prahy jednotlivým MČ pro místní lidové knihovny. Naší MČ byla
přidělena účelová neinvestiční dotace ve výši 1 000 Kč.
V diskuzi vystoupil p. Mencl s dotazem, zda schválení této rozpočtové změny není pouze
v kompetenci RMČ. Odpověděla starostka, že v případě přijetí dotace HMP – tedy navýšení celkových
příjmů rozpočtu – je nutné rozpočtovou změnu vždy schválit ZMČ.
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V diskuzi dále vystoupil p. Ritt s dotazem, zda by knihovna nepřijala nějaké vyřazené knihy – knihy
přijímá městská knihovna.
Dále p. Archalousová upozornila, že paní knihovnice bude končit a tudíž, že MČ hledá novou
knihovnici.
P. Kastner vznesl dotaz, kolik lidí přibližně navštěvuje knihovnu – desítky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha -Šeberov
č. 2/2017:
Příjem neinvestiční účelové dotace na 6330, pol. 4137 – převody mezi statutárními městy a jejich
městskými obvody nebo částmi – příjmy o částku 1.000,-Kč. Výdaje ve stejné výši budou evidovány
v souladu s platnou rozpočtovou skladbou na 3314 pol. 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk.
Termín: 31. 3. 2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
pro : všichni
Návrh byl přijat 10/19/2017/ZMČ
13. Věcné břemeno Simple myčka
Nejdříve starostka zrekapitulovala stručně historii schvalování tohoto věcného břemene:
Vyjádření SK 22.4.2016

3/42/MČ ze dne 23.5.2016

1.6.2016 uzavřena smlouva o spolupráci 6/2016. Záměr o služebnosti sítě byl řádně vyvěšen a nebyly
k němu žádné připomínky.
Vyjádření SK 3.6.2016

7/51/RMČ ze dne 15.9.2016
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17.10.2016 uzavřena dohoda o provedení stavby – souhlas MČ s provedením stavby.
ZMČ nepřijalo k záměru stavby spol. Simple Myčka žádné usnesení.
Dle vyjádření tajemnice Šteflové dosud není uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, která měla být do
30 dnů po souhlasu s provedením stavby, tedy do 17.11.2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha -Šeberov
1. Souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku parc. č.
1520/1, 1520/23, 1520/2 a 1520/20, vše k.ú. Šeberov pro stavbu mycích boxů na pozemku
parc. č. 1521/27 se spol. Simple myčka s.r.o. se sídlem Počernická 509/85, 108 00 Praha 10,
IČ: 04228928. Smlouva o smlouvě budoucí bude úplatná. Celková úplata za zřízení služebnosti
se bude sestávat z ceny určené znalcem, znalečného tj. ceny za posudek a DPH a nákladů
spojených s návrhem na vklad.
2. Pověřuje starostku podpisem této Smlouvy.
3. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti je přílohou tohoto usnesení, před
podpisem může být ještě upravován, nelze však již měnit podstatné náležitosti.
T: 15.4.2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi vystoupil pp. Ritt, Dostál, Archalousová, tajemnice, Pilař.
V diskuzi vystoupil p. Dostál zpochybnil bod 3 usnesení a citoval právní výklad od právníka MHMP.
Dále vystoupila pí. Šteflová a uvedla, že by bylo vhodné doplnit do odstavce 1. dobu trvání věcného
břemene.
Pana Ritta zajímalo, jak je zajištěno plnění vyplývající z předchozích smluv zejména financování
přístupového chodníku k zastávce autobusu. Paní starostka odpověděla, že v uzavřené smlouvě o
spolupráci je výstavba chodníku anebo částka 100 tis. Kč, která by podle mínění stavební komise
náklady na výstavbu chodníku zdaleka nepokryla.
P. Pilař chtěl vědět, co je to nepodstatné náležitosti. Pí. Archalousová uvedla, že podstatné náležitosti
jsou shrnuty v bodě 1 návrhu usnesení. Nepodstatné náležitosti nemění smysl smlouvy.
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P. Pilař navrhl, aby smlouva před podpisem byla opět projednána zastupitelstvem. Poté byl starostkou
vyzván k formulaci protinávrhu usnesení.
V průběhu diskuze se s návrhem p. Pilaře ztotožnil p. Dostál a podali protinávrh:
1.

Souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku parc. č.
1520/1, 1520/23, 1520/2 a 1520/20, vše k.ú. Šeberov pro stavbu mycích boxů na pozemku
parc. č. 1521/27 se spol. Simple myčka s.r.o. se sídlem Počernická 509/85, 108 00 Praha 10,
IČ: 04228928. Smlouva o smlouvě budoucí bude úplatná. Celková úplata za zřízení služebnosti
se bude sestávat z ceny určené znalcem, znalečného tj. ceny za posudek a DPH a nákladů
spojených s návrhem na vklad. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. Návrh Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti je přílohou tohoto usnesení.
2. Pověřuje starostku podpisem této Smlouvy.
T: 15.4.2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
Dále vystoupil pan Paroulek, který navrhl doplnit odstavec 3 a podal další protinávrh:
Zastupitelstvo Městské části Praha -Šeberov
1. Souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku parc. č.
1520/1, 1520/23, 1520/2 a 1520/20, vše k.ú. Šeberov pro stavbu mycích boxů na pozemku
parc. č. 1521/27 se spol. Simple myčka s.r.o. se sídlem Počernická 509/85, 108 00 Praha 10,
IČ: 04228928. Smlouva o smlouvě budoucí bude úplatná. Celková úplata za zřízení služebnosti
se bude sestávat z ceny určené znalcem, znalečného tj. ceny za posudek a DPH a nákladů
spojených s návrhem na vklad. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou.
2. Pověřuje starostku podpisem této Smlouvy.
3. Souhlasí s tím, že návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti je přílohou tohoto
usnesení, před podpisem může být ještě upravován, nelze však již měnit podstatné náležitosti.
T: 15.4.2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
Nedříve se hlasovalo o protinávrhu pana Paroulka, který byl přijat. O dalších protinávrzích se již
nehlasovalo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha -Šeberov
1. Souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku parc. č.
1520/1, 1520/23, 1520/2 a 1520/20, vše k.ú. Šeberov pro stavbu mycích boxů na pozemku
parc. č. 1521/27 se spol. Simple myčka s.r.o. se sídlem Počernická 509/85, 108 00 Praha 10,
IČ: 04228928. Smlouva o smlouvě budoucí bude úplatná. Celková úplata za zřízení služebnosti
se bude sestávat z ceny určené znalcem, znalečného tj. ceny za posudek a DPH a nákladů
spojených s návrhem na vklad. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou.
2. Pověřuje starostku podpisem této Smlouvy.
3. Souhlasí s tím, že návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti je přílohou tohoto
usnesení, před podpisem může být ještě upravován, nelze však již měnit podstatné náležitosti.
T: 15.4.2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
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Hlasování:
pro: Kastner, Paroulek, Žáková, Vitvarová, Archalousová, Venturová, Kratochvílová, Brich
zdržel se: Ritt, Mencl, Dostál, Kadeřábková, Pilař
Návrh byl přijat 11/19/2017/ZMČ
14. Věcná břemena
Vzhledem k tomu, že se striktně nedodržuje rozdělení kompetencí v oblasti schvalování věcných
břemen, bylo by vhodné je pevně nastavit. RMČ proto navrhuje ZMČ, aby napříště bylo schvalování
všech věcných břemen vždy v kompetenci RMČ.
V diskuzi vystoupil p. Dostál, který upozornil, že od 1.7.2016 jsou všechna věcná břemena ze zákona
v kompetenci RMČ.
Pí. Archalousová vysvětlila, že podle mínění tajemnice, když je jednou věcné břemeno bodem
programu ZMČ, což se opakovaně stalo s věcným břemenem Simple myčka, lze to brát jako
precedens, že si ZMČ vyhrazuje právo o věcných břemenech rozhodovat i napříště. Proto se RMČ pro
vyjasnění raději rozhodla, že navrhne toto usnesení, které napříště vrátí kompetenci schvalování
věcných břemen zpět RMČ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov souhlasí, že schvalování věcných břemen bude vždy
v kompetenci RMČ Praha Šeberov.
T: 28.3.2017
Zodpovídá: tajemnice, starostka
Hlasování:
pro: všichni
Návrh byl přijat 12/19/2017/ZMČ
15. Kupní smlouva na pozemky v centru Šeberova z Družstva náměstí Šeberov do vlastnictví
HMP / svěřeno MČ
V bodě 1 programového rámce ZMČ schváleného dne 30. 1. 2017 je, že urychleně dokončíme převod
pozemků z Družstva náměstí Šeberov do vlastnictví hl. m. Prahy/svěřeno MČ Praha-Šeberov. Proto
RMČ objednala u Mgr. Pírka zpracování kupní smlouvy.
Se zpracovaným návrhem kupní smlouvy mezi Družstvem náměstí Šeberov a Hl. m. Prahou / svěřeno
MČ Praha – Šeberov souhlasila RMČ dne 9. 3. 2017 usnesením č. 4/67/2017/RMČ a pověřila starostku
jejímu předložení ke schválení ZMČ v nejbližším termínu.
P. Archalousová v představení smlouvy a upraveného návrhu usnesení vysvětlila, které body a proč
byly doplněny po odeslání důvodové zprávy zastupitelům. Všechny úpravy byly pro přehlednost
vyznačeny červeně. Dále podrobně vysvětlila navrhovanou výši částky a způsob její úhrady.
V diskuzi vystoupil p. Pilař, který měl opět dotaz, co jsou to nepodstatné náležitosti. Pí. Archalousová
opět uvedla, že podstatné náležitosti jsou shrnuty v bodě 1 návrhu usnesení. Nepodstatné náležitosti
nemění smysl smlouvy.
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Pí. Šteflová se zeptala, zda bude smlouva předmětem zápisu do KN, což je uvedeno přímo v textu
smlouvy. Dále se zeptala, zda bude třeba předložit smlouvu MHMP. Paní starostka uvedla, že
v případě koupě nemovitostí nemusí být smlouva schválena MHMP, ale že přesto předložila smlouvu
ke schválení právnímu oddělení odboru správy majetku MHMP, ze jejichž připomínek právě
vyplynuly červeně provedené úpravy v návrhu kupní smlouvy.
V diskuzi dále vystoupil p. Dostál, který měl dotaz zda se již konala členská schůze družstva, která by
schválila záměr prodeje. Paní starostka uvedla, že dosud ne.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha-Šeberov
1. Souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemků v centru Šeberova parc. č. 116/6,
parc. č. 116/7 a parc. č. 120, k.ú. Šeberov, včetně staveb vystavěných na těchto pozemcích, to
vše zapsané na listu vlastnictví č. 1844, mezi Družstvem náměstí Šeberov, IČ 03478785 a Hl.
m. Prahou / svěřeno do správy Městské části Praha – Šeberov za celkovou cenu 10.545.000,-Kč.
Kupní cena bude uhrazena:
a/ zápočtem pohledávky Družstva náměstí Šeberov na úhradu části kupní ceny ve výši
4.600.000,-- Kč vůči pohledávce Městské části Praha – Šeberov na vrácení dalšího členského
vkladu ve stejné výši,
b/ zápočtem pohledávky Městské části Praha-Šeberov za Družstvem náměstí Šeberov z titulu
půjčky ve výši 5.823.720,--Kč na úhradu části kupní ceny ve stejné výši,
c/ Městská část Praha – Šeberov doplatí zbývající část kupní ceny ve výši 121.280,-Kč
Družstvu náměstí Šeberov.
2. Souhlasí v souvislosti s uzavřením této kupní smlouvy s uzavřením dohody o snížení dalšího
členského vkladu Městské části v Družstvu náměstí Šeberov o částku ve výši 4.600.000,-- Kč
v souladu s článkem 4., odst. 3 stanov Družstva náměstí Šeberov.
3. Souhlasí v souvislosti s uzavřením této kupní smlouvy s uzavřením dodatku ke smlouvě o
půjčce mezi Městskou částí Praha-Šeberov a Družstvem náměstí Šeberov o předčasném
splacení půjčky k datu zápočtu pohledávky ve výši 5.823.720,--Kč na úhradu části kupní ceny.
4. Pověřuje starostku podpisem této kupní smlouvy.
5. Souhlasí s tím, že návrh kupní smlouvy je přílohou tohoto usnesení, před podpisem může být
ještě upravován, nelze však již měnit podstatné náležitosti.
T: 30. 4. 2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová

Hlasování:
pro: Mencl, Kastner, Paroulek, Žáková, Vitvarová, Archalousová, Venturová, Kratochvílová, Brich,
Ritt, Pilař
zdržel se: Kadeřábková, Dostál
Návrh byl přijat 13/19/2017/ZMČ
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16. Smlouva o výpůjčce části pozemku parc.č.1449/26 k.ú.Šeberov
Na základě skutečnosti, že s panem Miroslavem Dvořákem není uzavřena smlouva o výpůjčce na část
pozemku parc.č.1449/26 k.ú.Šeberov, kde se souhlasem MČ v roce 2013 začal ekologický projekt
„OVCE - náš pracovitý pomocník a kamarád“ (chov ovcí pomáhá městské části v údržbě o část
pozemku, MČ se o pozemek nemusí starat, jedná se o ekologickou výchovu dětí v ZŠ a MŠ,
spolupráce se ZŠ a MŠ každý rok, výchova, přednášky, výtvarná soutěž), byl dne 8. 3. 2017 zveřejněn
na úřední desce záměr uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 1449/26. S předložením
návrhu smlouvy o výpůjčce ZMČ souhlasila také dne 9.3.2017 RMČ usnesením č. 7/67/2017/RMČ.
V diskuzi vystoupil p. Pilař, který chtěl vědět, kdy a jaké přednášky a akce se konaly a proč nebyl
návrh smlouvy zveřejněn na facebooku.
Pí. Vitvarová informovala blíže o celém projektu, akcích, které pan Dvořák pro školu a školku
každoročně zajišťuje, o tisku kalendářů a přínosu ekologické výchovy pro naše děti.
Do diskuze se dále přihlásil p. Dostál, který se neztotožňuje s tím, aby byl pozemek pro tento účel
bezplatně vypůjčen, preferoval by pronájem. Dále upozornil, že dle závazné vyhlášky č. 50/2000 Sb.,
kterým se vydává Statut hl.m. Prahy je v příloze č. 10 uveden pozemek 1449/26 jako vyhrazený
s využitím pro sport a park, v případě jiného využití je MČ povinna požádat hl.m. Prahu o odsvěření.
Pí. Vitvarová mu odpověděla, že před schválením projektu byl vyžadován souhlas odboru životního
prostředí MHMP s tímto využitím a že tento souhlas byl vydán a předložen při žádosti o grant. že
projekt byl před podáním konzultován s panem Romem z odboru životního prostředí MHMP, který
tento projekt podpořil a odbor neměl žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov:
1. Souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.č. 1449/26 mezi Hl. m. Prahou /
svěřeno MČ Praha – Šeberov a panem Miroslavem Dvořákem, nar. 1979, bytem Mezi Rybníky
376, Praha 4 – Šeberov.
2. Pověřuje starostku podpisem smlouvy.
3. Souhlasí s tím, že návrh smlouvy o výpůjčce je přílohou tohoto usnesení, před podpisem může
být ještě upravován, nelze však již měnit podstatné náležitosti.
T: 30. 4. 2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová

Hlasování:
pro: Mencl, Kastner, Paroulek, Žáková, Vitvarová, Archalousová, Venturová, Kratochvílová, Brich,
Ritt, Kadeřábková
zdržel se: Dostál, Pilař
Návrh byl přijat 14/19/2017/ZMČ
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17. Různé
R1 - Oprava usnesení 22/18/2017/ZMČ ze dne 30.1.2017 – smlouva o zřízení věcného břemene ve
prospěch PRE distribuce, a.s.
Protože v usnesení 22/18/2017/ZMČ bylo chybně uvedeno č. pozemku 3572/1, správně má být 357/2,
je třeba usnesení opravit.
Návrh usnesení:
ZMČ opravuje usnesení 22/18/2017/ZMČ ze dne 30.1.2017 z důvodu nesprávného čísla pozemku.
Správné znění usnesení je:
Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov
1. schvaluje záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch PRE distribuce,
a.s., IČ 27376516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00 na parc. č. 357/2 a 381 v
k. ú. Šeberov, výše úplaty za zřízené věcného břemene bude stanovena znaleckým posudkem
2. ukládá starostce Ing. Venturové uzavřít příslušnou smlouvu dle bodu 1.
Termín: 31.3.2017
Hlasování:
pro: všichni
Návrh byl přijat 15/19/2017/ZMČ
Na závěr starostka informovala o plánovaných kulturních akcí na následující období:
Čarodějnice 30.4.2017,
Ukliďme Česko 8.4.2017,
Jarní stavnosti Klubu přátel Hrnčíř 13.5.2017,
Dostaveníčko 8.4.2017,
Den dětí 2.6.2017
a že další zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 24.4.2017 v obvyklém čase.
Dále p. Dostál podal informaci z kontrolního výboru a dotaz na podnět na změnu ÚP na sportareál
v Šeberově.
P. Mencl se zeptal, jaké stavby jsou na pozemku, kde se pasou ovce – žádné.
Pí. Kadeřábková se ptala na frekvenci a délku umísťování velkoobjemových biokontejnerů.

Jednání bylo ukončeno 19.45 hod.
Zápis byl pořízen dne 28.3.2017
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Zapsala: Ing. Šteflová
Zápis ověřili:

Mgr. Květoslava Vitvarová

Ing. Miroslav Dostál

Ing. Petra Venturová
Starostka MČ Praha-Šeberov
Pozn.: Zápis je vyhotoven v souladu s odst. 2, § 22 Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha –
Šeberov. Zvukový záznam je pořizován dle odst. 1, §22 a uchováván na ÚMČ Praha – Šeberov.
Videozáznam je vysílaný na Infokanálu MČ Praha – Šeberov. Ten je také umístěn na internetu na
adrese htps:www.youtube.com.user.seberovinfokanal
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