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

Zápis z 69. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 12. 4. 2017
Přítomni: pp. Archalousová, Venturová, Kratochvílová, Vitvarová, Brich, Šteflová
Zapisuje: Archalousová
Omluveni: Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka ve 8:15.

1.

Kontrola plnění usnesení RMČ ze dne 29.3.2017

Všechny body z 69. jednání RMČ jsou splněny nebo probíhají.
Bylo by účelné vytvořit tabulku plnění usnesení, do které by bylo přehledně zaznamenáváno plnění
usnesení RMČ i ZMČ. Pí. tajemnice vytvoří do příštího jednání RMČ 2 tabulky – jednu pro usnesení
ZMČ a druhou pro usnesení RMČ, které budou obsahovat 4 sloupce:
Č. usnesení a název, znění usnesení, splněno/nesplněno, poznámky
Bude zde zaznamenáváno plnění všech usnesení RMČ i ZMČ od 1.1.2017.
Dále od příští RMČ i ZMČ bude připravovat veškeré podklady pro jednání RMČ i zasedání ZMČ
tajemnice. Podklad pro RMČ bude mít formu předpřipraveného zápisu včetně návrhů usnesení, do
kterého se budou v průběhu jednání RMČ doplňovat event. připomínky vyplývající z diskuze a
výsledky hlasování a přijatá usnesení. Podklad bude rozeslán členům RMČ nejpozději 1 den před
jednání RMČ: Podklad pro ZMČ bude mít formu důvodových zpráv včetně návrhů usnesení. Podklad
bude připraven nejpozději 1 den před jednáním RMČ, která bude schvalovat program příslušeného
zasedání ZMČ. Zápisy z RMČ vyhotoví tajemnice vždy 2. den po jednání RMČ a současně z něj
zpracuje přijatá usnesení. Zápisy ze ZMČ vyhotoví tajemnice vždy 2. den po zasedání zastupitelstva a
zašle je k připomínkám ověřovatelům zápisu. Po zapracování připomínek ověřovatelů zápisu zajistí
tajemnice podpisy ověřovatelů zápisu nejpozději 5. den po zasedání zastupitelstva, aby mohl být
zveřejněn zápis v souladu se zákonem. Současně 2. den po zasedání ZMČ tajemnice zpracuje přijatá
usnesení.
Návrh usnesení:
RMČ
1. ukládá tajemnici vytvořit tabulku plnění usnesení, do které by bylo přehledně zaznamenáváno
plnění usnesení RMČ i ZMČ. Pí. tajemnice vytvoří do příštího jednání RMČ 2 tabulky – jednu
pro usnesení ZMČ a druhou pro usnesení RMČ, které budou obsahovat 4 sloupce:
Č. usnesení a název, znění usnesení, splněno/nesplněno, poznámky
Bude zde zaznamenáváno plnění všech usnesení RMČ i ZMČ od 1.1.2017.
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2. ukládá tajemnici od příští RMČ (3.5.2017) i ZMČ (květen 2017) připravovat veškeré podklady
pro jednání RMČ i zasedání ZMČ. Podklad pro RMČ bude mít formu předpřipraveného zápisu
včetně návrhů usnesení, do kterého se budou v průběhu jednání RMČ doplňovat event.
připomínky vyplývající z diskuze a výsledky hlasování a přijatá usnesení. Podklad bude
rozeslán členům RMČ nejpozději 1 den před jednání RMČ: Podklad pro ZMČ bude mít formu
důvodových zpráv včetně návrhů usnesení. Podklad bude připraven nejpozději 1 den před
jednáním RMČ, která bude schvalovat program příslušeného zasedání ZMČ. Zápisy z RMČ
vyhotoví tajemnice vždy 2. den po jednání RMČ a současně z něj zpracuje přijatá usnesení.
Zápisy ze ZMČ vyhotoví tajemnice vždy 2. den po zasedání zastupitelstva a zašle je
k připomínkám ověřovatelům zápisu. Po zapracování připomínek ověřovatelů zápisu zajistí
tajemnice podpisy ověřovatelů zápisu nejpozději 5. den po zasedání zastupitelstva, aby mohl
být zveřejněn zápis v souladu se zákonem. Současně 2. den po zasedání ZMČ tajemnice
zpracuje přijatá usnesení.
T: 3.5.2017 bod 1., průběžně bod 2.
Zodpovídá: Šteflová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/69/2017/RMČ

2.

Prodloužení nájemní smlouvy na akci Praha 11, Chodov, Linie VN 4061 – výměna kabelů
kVN z rozvodny s firmou ENGIE Services a.s.

Dne 29.3.2017 požádala pí. Doležalová z firmy ENGIE Services e-mailem č.j. 00450/2017 o
prodloužení nájemní smlouvy. Protože se bude jednat o nájemní smlouvu delší než 30 dní, je nutné
záměr vyvěsit. Záměr byl vyvěšen dne 30.3.2017 a bude zveřejněn na úřední desce do 14.4.2017.
Dosud k němu nebyly vzneseny žádné připomínky. Pokud nikdo nevznese žádné připomínky do
14.4.2015, lze uzavřít dodatek k nájemní smlouvě s prodloužením nájmu do 28.4.2017 za stejných
podmínek sjednaných v nájemní smlouvě.
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí za podmínky, že do 14.4.2017 nebudou k záměru vzneseny žádné připomínky,
s prodloužením nájemní smlouvy na akci Praha 11, Chodov, Linie VN 4061 – výměna kabelů
kVN z rozvodny s firmou ENGIE Services a.s..
2. pověřuje starostku po spllnění podmínky podpisem dodatku nájemní smlouvy na akci Praha 11,
Chodov, Linie VN 4061 – výměna kabelů kVN z rozvodny s firmou ENGIE Services a.s., kde
jedinou změnou původní smlouvy bude ukončení nájmu ke dni 28.4.2017.
T: 14.4.2017
Zodpovídá: Šteflová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/69/2017/RMČ
3.

Stavební komise

RMČ se seznámila se zápisy ze stavební komise ze dne 10.3.2017, 24.3.2017 a s konceptem zápisu ze
dne 7.4.2017.
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Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí zápisy ze stavební komise ze dne 10.3.2017, 24.3.2017 a 7.4.2017 a pověřuje
Ing. Pavlínu Kollárovou, aby vypracovala vyjádření ke stavebním projektům v souladu se závěry
těchto jednání stavební komise, pokud již tato vyjádření nebyla vypracována.
T: 30.4.2017
Zodpovídá: Kollárová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/69/2017/RMČ
Rozpočtová změna v souvislosti s párovým učitelem v ZŠ

4.

V souladu s usnesením RMČ 4/64/2017/RMČ pokryjeme ZŠ pro období září – prosinec 2017:
-

70% mzdy na párového učitele ve výši 95613,28Kč
dále je třeba pokrýt odvody ze zbývajících 30% ve výši 10941,12 Kč
celkem je třeba pokrýt z rozpočtu MČ 106,6 tis. Kč
zbývajících 30% mzdy párového učitele bude pokryto z fondu odměn podle §32 z. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech – prostředky z fondu odměn lze použít na dokrytí mzdových
nákladů

Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s předložením rozpočtové změny č. 4/2017 v souvislosti s párovým učitelem v ZŠ na
zasedání ZMČ dne 24.4.2017:
SU

Kapitola

Položka

231

3117 – První
stupeň
základních
škol

5331
– 400
Neinvestiční
příspěvky
zřízeným
příspěvkovým
organizacím

Výdaj
106,6
Kč

+
tis.

231

6171
– 6121
– 900
Činnost
Budovy, haly
místní správy stavby

Výdaj
106,6
Kč

tis.

ORJ

UZ

ORG

částka

T: 14.4.2017
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/69/2017/RMČ
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Souhlas zřizovatele s účastí ZŠ ve výzvě v rámci OP VVV

5.

Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s účastí ZŠ Na V Ladech ve výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. v rámci OP VVV.
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/69/2017/RMČ
6. Rozpočtová změna v souvislosti s dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů za
období 1.10.2016 – 31.12.2016
Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 25/14 ze dne 30. 3. 2017 schválilo poskytnutí
doplatku podílu městským částem hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a
jiných technických herních zařízení za období 1. 10. 2016 – 31. 12. 2016.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zvyšuje HMP rozpočet MČ na rok 2017 o celkovou částku
52,0 tis. Kč v členění dle následující tabulky:
Doplatek podílu finančních prostředků určený
na
podporu činností nestátních neziskových
organizací působících na území městských
částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě
organizovanou sportovní výchovu mládeže
registrované v jednotlivých nestátních
neziskových organizacích
sport

ORJ

částka v tis. Kč

04xx
§ 34xx

13,0

04xx

13,0

kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast 04xx
05xx
06xx

26,0

Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s předložením rozpočtové změny č. 5/2017 v souvislosti s dotací z odvodu z výherních
hracích přístrojů za období 1.10.2016 – 31.12.2016 na zasedání ZMČ dne 24.4.2017:

SU

Kapitola

Položka

231

6330Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

4137 400
Převody mezi statutárními
městy (hl. m. Prahou) a jejich
městskými obvody nebo částmi
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98

OR
G
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231

3412
Sportovní
zařízení

400
– 5222 Podpora
neziskových
organizací, které zajišťují
organizovanou
sportovní
výchovu mládeže

98

Výdaj + 13 tis. Kč

231

3412
Sportovní
zařízení

– 5139 – Nákup materiálu

400

98

Výdaj + 13 tis. Kč

231

6330Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

4137
Převody
mezi 600
statutárními městy (hl. m.
Prahou) a jejich městskými
obvody nebo částmi

98

Příjem + 26 tis. Kč

231

33995164 – Nájemné
Ostatní
záležitosti
kultury, církví a
sdělovacích
prostředků

98

Výdaj + 26 tis. Kč

600

T: 14.4.2017
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/69/2017/RMČ

7. Rozpočtová změna v souvislosti s ponecháním účelových prostředků HMP z roku 2016
k čerpání v roce 2017
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 25/18 ze dne 30. 3. 2017 ponechání nevyčerpaných
účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy
v roce 2016 (případně v předchozích letech), k čerpání v roce 2017.
Naší městské části bylo schváleno ponechání účelových prostředků v celkové výši 13 663 092,00 Kč
na následující akce:
účel

Rekonstrukce komunikací a dešťové
kanalizace ul. Lipenská a Osvětová II.etapa
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charakter
dotace
inv/neinv.

ORG

ponechaná
částka
(v Kč)

inv.

42257

10 300 000,00

úprava
rozpočtu
(v tis. Kč)

10 300,00
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Rekonstrukce části komunikace v ul. V
Ladech

inv.

80319

900 000,00

900,00

Výstavba budovy ZŠ – projektová příprava

inv.

41195

2 463 092,00

2 463,10

Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s předložením rozpočtové změny č. 6/2017 v souvislosti s ponecháním účelových
prostředků HMP z roku 2016 k čerpání v roce 2017 na zasedání ZMČ dne 24.4.2017:

UZ

ORG

částka

8115 300
Zapojení účelové dotace poskytnuté MČ
v roce 2016
Rekonstrukce komunikací a dešťové
kanalizace ul. Lipenská a Osvětová
II. etapa
6121300
Budovy , haly, stavby

90

42257000104

Příjem
+ 10300
tis. Kč

90

42257000104

231

8115400
Zapojení účelové dotace poskytnuté MČ
v roce 2016
Výstavba budovy ZŠ - projektová
příprava

90

41195000031

Výdaj
+ 10300
tis. Kč
Příjem
+ 2463,10
tis. Kč

231 3113 Základní
školy
231

6121Budovy , haly, stavby

400

90

41119500031

8115300
Zapojení účelové dotace poskytnuté MČ
v roce 2016
Rekonstrukce části komunikace ul.
V Ladech II
6121300
Budovy , haly, stavby

90

80319000108

90

80319000108

SU

Kapitola

231

231 2212 Silnice

231 2212 Silnice

Položka

ORJ

Výdaj
+ 2463,10
tis. Kč
Příjem
+ 900 tis.
Kč
Výdaj
+ 900 tis.
Kč
T: 14.4.2017

Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/69/2017/RMČ
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8. Rozpočtová změna v souvislosti s poskytnutím účelové dotace HMP na akci Centrum
Šeberov
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 25/19 ze dne 30. 3. 2017 poskytnutí účelových
investičních dotací městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy.
Pro naší městskou část byla schválena částka 19 600,0 tis. Kč na akci Centrum Šeberov (ORG 80419).
O tuto částku zvyšuje HMP rozpočet MČ na rok 2017.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s předložením rozpočtové změny č. 7/2017 v souvislosti s poskytnutím účelové dotace
HMP na akci Centrum Šeberov na zasedání ZMČ dne 24.4.2017:
SU

Kapitola

Položka

231

6330Převody vlastním
fondům
v rozpočtech územní
úrovně

231

3636 Území rozvoj

4137 100
Převody
mezi
statutárními městy (hl.
m. Prahou) a jejich
městskými
obvody
nebo částmi - Centrum
Šeberov
6121 100
Budovy, haly, stavby

ORJ

UZ

ORG

částka

84

80419000107

Příjem
+ 19600 tis. Kč

84

80419000107

Výdaj
+ 19600 tis. Kč
T: 14.4.2017

Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/69/2017/RMČ
9. Rozpočtová změna v souvislosti se zapojením účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z
výherních hracích přístrojů v roce 2016
Vzhledem k tomu, že v roce 2016 nebyly čerpány účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z
výherních hracích přístrojů ve výši 183,5 tis. Kč na podporu činností nestátních neziskových
organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě
organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových
organizacích, a 84,9 tis. Kč na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast, chceme je vyčerpat
v letošním roce. Proto je převádíme do rozpočtu roku 2017 na vymezené účely.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s předložením rozpočtové změny č. 8/2017 v souvislosti se zapojením účelové dotace
poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů v roce 2016 na zasedání ZMČ dne 24.4.2017:
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Položka

SU

Kapitola

231

8115 Zapojení účelové dotace
poskytnuté MČ z odvodu VHP
v roce 2016
34125222 Sportovní zařízení Podpora neziskových organizací,
které zajišťují organizovanou
sportovní výchovu mládeže
8115 –
Zapojení
účelové
dotace
poskytnuté MČ z odvodu VHP
v roce 2016
33995169 Ostatní záležitosti Nákup ostatních služeb
kultury, církví a
sdělovacích
prostředků
33995164 Ostatní záležitosti Nájemné
kultury, církví a
sdělovacích
prostředků

231

231

231

231

ORJ

UZ

400

98

ORG částka
Příjem
+ 183,5 tis. Kč

400

98

Výdaj
+ 183,5 tis. Kč

600

98

Příjem
+ 84,9 tis. Kč

600

98

Výdaj
+ 40,9 tis. Kč

600

98

Výdaj
+ 44 tis. Kč

T: 14.4.2017
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/69/2017/RMČ
10. Nákup dopravních značek pro blokové čištění komunikací
Vzhledem k tomu, že ve dnech 2.-5.5.2017 bude na území naší MČ poprvé probíhat blokové čištění
komunikací, je třeba v předstihu provést dopravní značení B28 – zákaz stání. Poptali jsme zapújčení
těchto dopravních značek a jejich zakoupení. Vzhledem k tomu, že nyní budeme povinně blokově
čistit 2x ročně, vyplatí se MČ koupit tyto značky vlastní. Z cenových nabídek nejvýhodnější je nabídka
od společnosti Dopravní značení Praha s.r.o., Kutnohorská 425/84c, 109 00 Praha – Dolní Měcholupy
za cenu 78210,- Kč bez DPH. Byly poptány celkem 4 společnosti.

Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s nákupem 33 ks. dopravních značek pro blokové čištění komunikací podle nabídky od
společnosti Dopravní značení Praha s.r.o., Kutnohorská 425/84c, 109 00 Praha – Dolní Měcholupy za
cenu 78210,-- Kč bez DPH.
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2. pověřuje starostku podepsáním objednávky.
T: 12.4.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/69/2017/RMČ

11. Smlouva s AGRO Jesenice - revokace
Dne 1.3.2017 přijala RMČ usnesení 14/66/2017/RMČ: RMČ souhlasí s uzavřením rámcové smlouvy
s AGRO Jesenice na pronájem velkoobjemových kontejnerů.
Poté bylo zjištěno, že MČ tuto smlouvu má uzavřenou již od roku 2014, ale že obsahuje chybné kódy
odpadu.
Proto RMČ dne 29.3.2017 přijala usnesení 2/68/2017/RMČ: RMČ souhlasí s uzavřením dodatku se
spol. AGRO Jesenice u Prahy a.s. na pronájem a odvoz velkoobjemových biookontejnerů.
Usnesení 14/66/2017/RMČ však současně nebylo zrušeno.
Návrh usnesení:
RMČ ruší usnesení 14/66/2017/RMČ k uzavření rámcové smlouvy s AGRO Jesenice.
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 11/69/2017/RMČ
12. Mobilní aplikace
RMČ v roce 2016 objednala mobilní aplikaci. Nyní v souvislosti se zprovozněním nových webových
stránek je nutné jí přizpůsobit vzhledem i obsahem. Proto objednáme u spol. Anywhere její úpravu za
nabídnutou cenu 6 tis. Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s objednáním úpravy mobilní aplikace u spol. Anywhere za cenu 6 tis. Kč bez DPH.
2. poveřuje tajemnici vystavením objednávky.
T: 18.4.2017
Zodpovídá: Šteflová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 12/69/2017/RMČ
13. Pronájem špejcharu
Na ÚMČ došla dne 10.4.2017 žádost o pronájem sálu v objektu špejchar od p. Luboše Zelenky dne
15.7.2017.
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s pronájmem sálu v objektu špejchar p. Luboši Zelenkovi dne 15.7.2017 za podmínek
schválených RMČ a zevřejněných na webových stránkách MČ.
T: 19.4.2017
Zodpovídá: Šteflová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 13/69/2017/RMČ

14. PRD CUP
MČ se každoročně účastní turnaje v malé kopané PRD CUP na hřišti SK Újezd. Letos bude turnaj
probíhat dne 18.6.2016 od 8 do 17 hodin.
Pokud se naše MČ rozhodne přispět částkou ve výši 3.000,- Kč , tak by bylo možné uhradit část
nájemného za pronájem fotbalového hřiště, které v letošním ročníku činí 10.000,- Kč. SK Újezd Praha
4 vystaví daňový doklad za pronájem hrací plochy.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s finanční spoluúčastí v celkové částce 3tis.Kč ve prospěch SK Újezd Praha 4 na
každoroční turnaj v malé kopané PRD CUP.
T: 18.6.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 14/69/2017/RMČ
15. Jarní hrnčířské slavnosti
Klub přátel Hrnčíř bude 13.5.2017 pořádat Jarní hrnčířské slavnosti. Klub oslovil městskou část o
spolupořadatelství. Městská část na základě spolupořádání bude hradit náklady spojené s úhradou
mobilních WC, hudebního doprovodu (kapela), odpuštění záboru.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí
1. se spolupořadatelstvím MČ na kulturní akci Jarní hrnčířské slavnosti, kterou bude pořádat
spolu s Klubem přátel Hrnčíř dne 13.5.2017 na parkovišti před Baráčnickou rychtou,
2. s úhradou nákladů spojených s úhradou mobilních WC, hudebního doprovodu (kapela), a
s odpuštěním platby za zábor.
T: 13.5.2017
Zodpovídá:Brich
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 15/69/2017/RMČ
16. Jednací řád výborů ZMČ
Na základě požadavku předsedy kontrolního výboru, který se týkal splnění úkolu daném mu
zastupitelstvem v lednu 2017, byl předložen ke schválení jednací řád KV.

Zápis 69.

RMČ Praha Šeberov ze dne 12.4.2017
10

Na základě diskuze a nejednotných jednacích řádů výborů zastupitelstva MČ, byl zadán úkol tajemnici
zpracovat návrh jednotného jednacího řádu výboru ZMČ – v příloze.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s předložením jednacího řádu výborů ZMČ na zasedání ZMČ dne 24.4.2017.
T: 14.4.2017
Zodpovídá: Šteflová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 16/69/2017/RMČ
17. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci od Česká
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s předložením Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci od
České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na zasedání ZMČ dne
24.4.2017.
T: 14.4.2017
Zodpovídá: Šteflová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 17/69/2017/RMČ

18. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pí. Michaelou
Čihákovou
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s pí.
Michaelou Čihákovou na přípojku plynu, přípojku vody, přípojku splaškové kanalizace k pozemkům k
parc. č. 313/3 a 357/2 v k.ú. Šeberov za cenu sestávající z ceny určené znalcem, znalečného tj. ceny za
posudek a DPH a nákladů spojených s návrhem na vklad.
2. pověřuje starostku podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
T: 30.4.2017
Zodpovídá: Šteflová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 18/69/2017/RMČ
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19. Klub seniorů
RMČ souhlasila usnesením 6/68/2017/RMČ se zřízením Klubu seniorů, který byl nazván Klub
aktivních 55+. Nyní je jí předkládán typ a výše příspěvků a dalších výhod pro seniory:
- Zdarma se účastnit zájezdů, které pořádá naše MČ
- Účastnit se pravidelných setkání 1x za 2 měsíce ve špejcharu
- Být pravidelně informován o všech aktivitách Klubu
- Získat finanční bonus: 50% z ceny za zdravotní cvičení pro seniory, v případě splnění
podmínky uhrazení kurzovného na min.6 měsíců. Dále pak po skončení kurzu, po úspěšném
absolvování 80% docházky, získaní plné ceny za kurz – hodnotí se vždy za pololetí.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s příspěvky a dalšími výhodami pro členy Klubu aktivních 55+:
- Zdarma se účastnit zájezdů, které pořádá naše MČ
- Účastnit se pravidelných setkání 1x za 2 měsíce ve špejcharu
- Být pravidelně informován o všech aktivitách Klubu
- Získat finanční bonus 50% z ceny za zdravotní cvičení v zájmovém centru v Baráčnické rychtě
v Hrnčířích po ukončení kurzu v případě splnění podmínek:
- 1/ uhrazení kurzovného na min. 1 pololetí
- 2/ absolvování 80% docházky – hodnotí se vždy za 1 celé pololetí.
T: průběžně
Zodpovídá: Vitvarová, Kratochvílová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 19/69/2017/RMČ
20. Žádost o pronájem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích
Dne 10.4.2017 byla na ÚMČ doručena žádost místního občana p. Vlastimila Křepely o pronájem
urnového hrobového místa.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem urnového hrobového místa pro občana MČ
Vlastimila Křepely.
T: 30.4.2017
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 20/69/2017/RMČ
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21. Plánovací smlouva a smlouva o uzavření smlouvy budoucí darovací s pp. Pubrdlovou,
Bilanem a Tománkovou
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s předložením Plánovací smlouvy a Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí darovací
s pp. Pubrdlovou, Bilanem a Tománkovou na zasedání ZMČ dne 24.4.2017.
T: 14.4.2017
Zodpovídá: Šteflová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 21/69/2017/RMČ
22. Pražské židle & stolky
Dne 5/4/2017 nám byla doručena informace HMP o možnosti zapojit se do projektu Pražské židle &
stolky a podat námět na umístění Pražských židlí v naší městské části. Máme-li nápad, kterým bychom
chtěli oživit městskou část, máme ho poslat koordinátorce projektu z IPR Praha na
kasparova@ipr.opraha.eu.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s podáním námětu na umístění Pražských židlí v naší městské části a to v nově
budovaném parčíku před samoobsluhou v Hrnčířích.
T: 30.4.2017
Zodpovídá: Kratochvílová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 22/69/2017/RMČ
23. Informace o závěrečné zprávě z přezkoumání hospodaření MČ za rok 2016
Ve dnech 6.-24.3.2017 se uskutečnilo závěrečné přezkoumání hospodaření MČ Praha Šeberov za rok
2016. Celá zpráva o provedené kontrole je v příloze. Závěrečná zpráva musí být zveřejněna a
projednána v zastupitelstvu MČ Praha Šeberov společně se závěrečným účtem nejpozději do
30.6.2017.
Vzhledem k tomu, že v závěrečné zprávě zůstalo z předběžného přezkumu nenapraveno nastavení
kontrolního systému úřadu a zjištěny další nesplněné úkoly, byla předána tajemnici Ing. Martině
Šteflové výtka. Tajemnice Ing. Martina Šteflová před přítomnými radními odmítla podepsat převzetí
této písemné výtky.
Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí závěrečnou zprávu o přezkoumání hospodaření MČ Praha Šeberov za rok 2016
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 23/69/2017/RMČ
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24. Program 20. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje program 20. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov, konaného dne 24. 4. 2017
od 18:00 hodin ve Špejcharu, ul. V Ladech:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola zápisu předchozího zasedání
5. Kontrola plnění předchozího usnesení
6. Rozpočtová změna č.4/2017 v souvislosti s párovým učitelem v ZŠ
7. Rozpočtová změna č.5/2017 v souvislosti s dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů za
období 1.10.2016 – 31.12.2016
8. Rozpočtová změna č.6/2017 v souvislosti s ponecháním účelových prostředků HMP z roku
2016 k čerpání v roce 2017
9. Rozpočtová změna č.7/2017 v souvislosti s poskytnutím účelové dotace HMP na akci Centrum
Šeberov
10. Rozpočtová změna č.8/2017 v souvislosti se zapojením účelové dotace poskytnuté MČ z
odvodu z výherních hracích přístrojů v roce 2016
11. Plánovací smlouva a smlouva o uzavření smlouvy budoucí darovací s pp. Pubrdlovou, Bilanem
a Tománkovou
12. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci od České republiky –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
13. Jednací řád výborů ZMČ
14. Různé, informace
T: 14.4.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 24/69/2017/RMČ
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25. Kontrolní výbor
Předseda kontrolního výboru Dostál poslal tajemnici dne 22.3.2017 protokol o provedené kontrole
plnění usnesení RMČ a ZMČ z období 09-12/2016 s tím, aby tajemnice zajistila vyjádření
kontrolovaných osob. Přeposlala ho k vyjádření místostarostce Kratochvílové 2.4.2017 a současně
odeslala p. Dostálovi své vyjádření.
Místostarostka Kratochvílová 5.4.2017 vyhotovila vyjádření k bodům, které se jí týkaly, a nyní
požádala RMČ o zveřejnění svého vyjádření, které je přílohou tohoto zápisu.

Jednání bylo ukončeno v 9:35 hod.
Zapsala: RNDr. Michaela Archalousová
Ing. Věra Kratochvílová
Zástupce starosty MČ Praha Šeberov

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha-Šeberov
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