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

Zápis ze 70.. jednání Rady městské části Praha - Šeberov
konaného dne 3.5.2017

Přítomni: pp. Archalousová, Venturová, Kratochvílová, Vitvarová, Brich
Zapisuje: Archalousová
Omluveni: Šteflová
Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka ve 15:40.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Podle usnesení č. 1/69/2017/RMČ ze dne 12.4.2017 měla pí. tajemnice Šteflová ke dnešnímu dni
vyhotovit tabulku, kde budou zaznamenána přijatá usnesení RMČ a jejich plnění. Pí. Šteflová je od
26.4.2017 v pracovní neschopnosti. Tabulka dosud nebyla vyhotovena.
Podle téhož usnesení měla pí. Šteflová začít připravovat podklady pro jednání RMČ, což dosud také
nezačala.
Usnesení č. 2/69/2017/RMČ ze dne 12/4/2017 s termínem plnění 14/4/2017 a zodpovídá tajemnice.
splnila pí. Dvořáková.
Usnesení č. 7/66/2017/RMČ ze dne 1/3/2017– Žádost o pověšení reklamní cedule ve sportovním
areálu v Šeberově Nikol Svobodová - zodpovídá tajemnice s termínem plnění 31/3/2017. Nesplněno,
proto 27/4/2017 splnila Dvořáková/Venturová
Ostatní splněno nebo probíhá.
2. Veřejná podpora nestátních neziskových organizací organizujících sportovní výchovu
mládeže
Vzhledem k tomu, že již v roce 2016 nebylo rozděleno spolkům 183,5 tis a nyní již máme k rozdělení
další částku za 4.Q.16 ve výši. 13 tis. Kč z dotace HMP z odvodu z výherních hracích, je třeba stanovit
pro tuto veřejnou 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, pravidla. Proto paní Jarošová zpracovala
„Podmínky pro udělení dotací na základě žádostí o poskytnutí dotace MČ Praha – Šeberov“ a dále
formulář žádosti o příspěvek a vzor smlouvy.

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

Návrh usnesení:
RMČ
1. schvaluje Podmínky pro udělení dotací na základě žádostí o poskytnutí dotace MČ Praha –
Šeberov
2. Podmínky jsou přílohou tohoto usnesení a budou zveřejněny na webových stránkách
www.seberov.cz.

T: průběžně
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/70/2017/RMČ
3. Výpověď smlouvy na zimní údržbu Green Project
Vzhledem k tomu, že je zde dlouhodobá nespokojenost se zimní údržbou obce, kterou zajišťuje spol.
Green Project, bylo by vhodné dát této společnosti výpověď a vypsat nové výběrové řízení.
Smlouva byla uzavřena 21.12.2015 pod č. 34/2015.
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s podáním výpovědi smlouvy na zimní údržbu spol. Green Project
2. souhlasí s vypsáním nového výběrového řízení na zimní údržbu.
T: 15.6.2017
Zodpovídá: Kratochvílová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/70/2017/RMČ

4.

Stacionář Stonožka

Dne 28.3.2017 oslovil naší MČ stacionář Stonožka Ostrava se žádostí o podporu. Vzhledem k tomu, že
stacionář není na území naší MČ, podporu neposkytneme.
Návrh usnesení:
RMČ nesouhlasí s podporou stacionáře Stonožka-Ostrava.
T: 31.5.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/70/2017/RMČ
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5. Žádost o pronájem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích
Dne 20.4.2017 byla na ÚMČ doručena žádost místního občanky pí. Michaela Menclová o pronájem
urnového hrobového místa.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem urnového hrobového místa pro občanku MČ
pí. Michaelu Menclovou.
T: 31.5.2017
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/70/2017/RMČ

6. Smlouva o zřízení věcného břemene společnosti s PRE distribuce a.s.
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a. s., sídlo: Praha 5,
Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČ: 27376516, na zřízení a vymezení věcného břemene
osobní služebnosti k provedení § 25 odst. 4 energetického zákona, nepodléhající úpravě
služebnosti inženýrské sítě v občanském zákoníku na pozemku parc. č. 122/1 v k. ú. Šeberov
za jednorázovou náhradu ve výši 5.000,- Kč bez DPH
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
T: 31.5.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/70/2017/RMČ

7.

Plán inventur na rok 2017

Paní tajemnice Šteflová zpracovala plán inventur MČ na rok 2017. Plán dle vyjádření účetní Ing.
Duchkové zcela neodpovídal požadavkům na termíny související s účetní závěrkou. Proto paní
starostka musela plán inventur přepracovat. Ke schválení je předkládán upravený plán pí. starostkou.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje plán inventur na rok 2017. Plán inventur je přílohou tohoto usnesení.
T: 31.12.2017
Zodpovídá: tajemnice
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/70/2017/RMČ
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8. Stavební komise
RMČ se seznámila se zápisem ze stavební komise ze dne 21.4.2017.
Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí zápis ze stavební komise ze dne 21.4.2017 a pověřuje Ing. Pavlínu Kollárovou,
aby vypracovala vyjádření ke stavebním projektům v souladu se závěry jednání stavební komise.
T: 15.5.2017
Zodpovídá: Kollárová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/70/2017/RMČ
9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozu a údržbě veřejného osvětlení č. 3/0417/2003/U
Z důvodu ukončení smlouvy mezi společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. a hl. městem Prahou ze dne
20.11.1998 je nutno uzavřít dodatek ke smlouvě na veřejné osvětlení v Praze 4 – Šeberov, ulice
K oboře.
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozu a údržbě veřejného osvětlení č.
3/0417/2003/U se spol. ELTODO-CITELUM, s.r.o. se sídlem:Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha
4, IČ: 25751018.
2. pověřuje starostku podpisem dodatku.
T: 31.5.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/70/2017/RMČ
10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozu a údržbě veřejného osvětlení č. č. 3/0082/2012/U
Z důvodu ukončení smlouvy mezi společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. a hl. městem Prahou ze dne
20.11.1998 je nutno uzavřít dodatek ke smlouvě na veřejné osvětlení Rekreačního areálu Šeberov při
ul. K Hrnčířům.
Návrh usnesení:
RMČ
3. souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozu a údržbě veřejného osvětlení č.
3/0082/2012/U se spol. ELTODO-CITELUM, s.r.o. se sídlem:Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha
4, IČ: 25751018.
4. pověřuje starostku podpisem dodatku.
T: 31.5.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/70/2017/RMČ
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11.

Administrace zadávacího řízení stavebních pracích v centru Šeberova

Poptali jsme administraci zadávacího řízení stavebních prací v centru Šeberova u 2 firem.
Spol. Veřejné zakázky s.r.o. – nabídka zjednodušené podlimitní řízení 60 tis. Kč bez DPH (72,6 tis. Kč
vč. DPH), otevřené řízení 80 tis. Kč bez DPH (96,8 tis. Kč vč. DPH).
Mgr. Monika Ulrichová – nabídka na oba typy řízení 75 tis. Kč, není plátce DPH
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s objednáním administrace zadávacího řízení veřejné zakázky v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení na vybudování náměstí Šeberov u firmy Veřejné zakázky
s.r.o. za cenu 60 tis. Kč,
2. souhlasí se zařazením schválení záměru vypsání veřejných zakázek v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení na vybudování náměstí Šeberov na příští jednání ZMČ.

T: 31.5.2017
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/70/2017/RMČ

12.

Organizační řád ÚMČ

Paní tajemnice Šteflová zpracovala na základě zprávy o přezkoumání hospodaření nový organizační
řád. Navržený organizační řád je chaotický a některé činnosti a organizační složky v něm zcela chybí.
Proto místostarostka Archalousová zpracovala jiný návrh organizačního řádu a organizační struktury,
který je nyní předkládán ke schválení.
Návrh usnesení:
RMČ
1. schvaluje předložený Organizační řád,
2. schvaluje předložené Schéma organizační struktury,
3. Schválený Organizační řád i Schéma organizační struktury jsou přílohou tohoto usnesení a
budou zveřejněny na www.seberov.cz.
T:31.5.2017
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 11/70/2017/RMČ

13.

Účetní závěrky MČ, ZŠ, MŠ za rok 2016

Účetní závěrky MČ, ZŠ, MŠ a inventarizační zpráva MČ byly zveřejněny 25.4.2017 na
www.seberov.cz a na úřední desky byla umístěna zpráva, kde lze všechny materiály prostudovat.
Účetní závěrku MČ musí schválit ZMČ podle usnesení RHMP nejpozději do 25.5.2017, proto bude
muset být příští zasedání ZMČ posunuto, a to již na 15.5.2017.
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zařazením schválení účetních závěrek MČ, MŠ a ZŠ na příští jednání ZMČ. Účetní
závěrky jsou od 25.4.2017 zveřejněny..
T: 15.5.2017
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 12/70/2017/RMČ

14.

Závěrečný účet MČ za rok 2016

Závěrečný účet MČ vč. Zprávy o přezkoumání hospodaření MČ a byl zveřejněn 25.4.2017, Záznam
z jednání o finančním vypořádání MČ byl zveřejněn 28.4.2017, vše na www.seberov.cz , a na úřední
desky byla umístěna zpráva, kde lze všechny materiály prostudovat. Ve zprávě o přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny závažné nedostatky, proto navrhujeme ZMČ schválit závěrečný účet bez
výhrad. Současně paní starostka připravila návrh nápravných opatření.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zařazením schválení závěrečného účtu MČ za rok 2016 na příští jednání ZMČ a
doporučuje ZMČ schválit jej bez výhrad včetně nápravných opatření. Závěrečný účet je od 25.4.2017
zveřejněn.
T: 15.5.2017
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 13/70/2017/RMČ

15.

Likvidace Družstva náměstí Šeberov

Mgr. Pírko zpracoval na základě naší objednávky návrh časového průběhu likvidace a návrh usnesení.
Časový průběh likvidace Družstva náměstí Šeberov
1) Vstup do likvidace k 1. 7. 2017.
2) Ke dni zrušení vstupuje družstvo do likvidace, zrušení družstva se zapisuje do obchodního
rejstříku (dále i právní důvod, vstup do likvidace a osoba likvidátora), od tohoto data také družstvo
užívá svůj název s dovětkem „v likvidaci“.
3) Předseda družstva nechá sestavit mimořádnou účetní závěrku ke dni předcházejícímu vstupu do
likvidace.
3) Likvidátor nechá sestavit účetní závěrku ke dni vstupu do likvidace a vypracuje plán průběhu
likvidace.
4) Likvidátor zajistí zápis vstupu do likvidace do obchodního rejstříku.
5) Po vstupu do likvidace likvidátor oznámí vstup do likvidace všem známým věřitelům, zároveň
alespoň dvakrát za sebou s minimálně dvoutýdenním odstupem oznámí likvidaci v Obchodním
věstníku a vyzve věřitele, aby v minimálně tříměsíční lhůtě od druhého oznámení přihlásili své
pohledávky.
6) Vypořádání pohledávek a závazků se předpokládá cca poloviny října 2017, na začátku měsíce si
likvidátor vyžádá souhlas správce daně s ukončením činnosti daňového subjektu.
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7) Na druhou polovinu října svolá likvidátor členskou schůzi, které předloží ke schválení návrh na
rozdělení likvidačního zůstatku. Této členské schůzi likvidátor zároveň předloží zprávu o naložení
s majetkem družstva a likvidační účetní závěrku sestavenou ke dni vypracování zprávy. Podíly na
likvidačním zůstatku lze vyplatit po uplynutí tří měsíců od schválení návrhu na rozdělení členskou
schůzí (člen družstva se může do tří měsíců odvolat proti usnesení o schválení návrhu na rozdělení
likvidačního zůstatku).
8) Po vyplacení podílů na likvidačním zůstatku končí likvidace, likvidátor poté vypracuje seznam
osob, kterým byl vyplacen podíl na likvidačním zůstatku.
9) Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz družstva z obchodního
rejstříku, výmazem dochází k zániku družstva. K zániku družstva by mělo dojít do konce února
2017.
Pozn. Obvyklý postup je počkat s rozdělováním likvidačního zůstatku tři měsíce po odsouhlasení
zprávy o likvidaci a rozdělení likvidačního zůstatku členskou schůzí družstva, aby bylo jisté, že
nikdo z členů nepodá žaloba proti způsobu rozdělení.
Vzhledem ke složení členů družstva bychom mohli tuto fázi přeskočit, pokud to odsouhlasí členská
schůze a všichni členové družstva písemně prohlásí, že s rozdělením souhlasí.
Návrh usnesení:
Rada (Zastupitelstvo) Městské části Praha - Šeberov souhlasí s vstupem Družstva náměstí Šeberov,
IČO 03478785, K Hrnčířům 160, Šeberov, 149 00
Praha 4, do likvidace.
Rada (Zastupitelstvo) Městské části Praha - Šeberov pověřuje starostku městské části
zastupováním městské části na členské schůzi Družstva náměstí
Šeberov, IČO 03478785, K
Hrnčířům 160, Šeberov, 149 00 Praha 4 a vyjádřením souhlasu Městské části Praha - Šeberov se
vstupem Družstva náměstí Šeberov do likvidace.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se zařazením schválení vstupu Družstva náměstí Šeberov do likvidace na příští jednání
ZMČ.
T: 15.5.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 14/70/2017/RMČ

16.

Kronika

Nový kronikář p. Přibyl zpracoval koncept zápisu do kroniky za rok 2015. RMČ s návrhem zápisu
není spokojená a raději najde jiného kronikáře.
Návrh usnesení:
RMČ nesouhlasí s provedením zápisu do kroniky za rok 2015 podle konceptu p. Přibyla a pokusí se
najít jiného kronikáře.
T: 31.8.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 15/70/2017/RMČ
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17.

Žádost o výkup pozemku pod komunikacemi – ulice Musilova – paní Holadová

Na základě telefonických hovorů a mailu ze dne 26/4/2017 žádá paní Holadová dořešení
majetkoprávních vztahů pod komunikací Musilova. Pan Holada dal předběžný souhlas s výměnou
pozemků v místě uvažované komunikace (Musilova) ve výměře cca 1570m2 za pozemek oddělený
z parcely 1470/9 o stejné výměře a stejné kvalitě (oba pozemky určeny v územním plánu jako
stavební. Na základě této dohody pan Holada souhlasil se zahájením prací na komunikaci. Na základě
toho se zrealizovala komunikace, ale nikdy se nedořešila směna pozemků.
Navrhuji tedy, aby rada podala žádost na HMP, aby HMP poskytla MČ vhodný stavební pozemek,
případně vykoupila pozemek pod komunikací Musilova, avšak v souladu s dohodou, uzavřenou
3/6/2003.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje podání žádosti na HMP, týkající se výkupu pozemku pod komunikací Musilova,
případně poskytnutí stavebního pozemku jako náhradu za pozemek pod komunikací Musilova, vše
v souladu s dohodou, uzavřenou dne 3/6/2003 mezi panem Holadou a MČ Praha Šeberov.
T: 31.5.2017
Zodpovídá: Venturová
.
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 16/70/2017/RMČ

18.

Směrnice na zadávání veřejných zakázek a rozdělení kompetencí

Podle usnesení č. 3/66/2017/RMČ měla být zpracována nová Směrnice na zadávání veřejných zakázek
a rozdělení kompetenci, protože původní nebyla v souladu se zákonem. Proto je dnes předložena RMČ
ke schválení.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje novou Směrnici na zadávání veřejných zakázek a rozdělení kompetenci. Směrnice je
přílohou tohoto usnesení.
Zodpovídá: všichni
Hlasování: všichni
Bylo přijato usnesení 17/70/2017/RMČ

19.

Úprava rozpočtu č. 9/2017 v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace z HMP na přípravu a
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 26/4 ze dne 27. 4. 2017 schválilo poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro městské části hlavního města Prahy na
přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Pro naši městskou část je vyčleněna částka 15,0 tis.
Kč, o kterou se zvyšuje rozpočet MČ na rok 2017.
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Příjem - neinvestiční účelové dotace § 6330 – převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně, pol.
4137 – převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi –
příjmy.
Výdaje - na položku 5167 – služby školení a vzdělávání a § 6171 – činnost místní správy.
Příjmy i výdaje - ÚZ 000000081 a příslušným ORJ.
Rozpočtové opatření pod číslem dokladu 3022
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s předložením úpravy rozpočtu č. 9/2017 v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace
z HMP na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na zasedání ZMČ dne 15.5.2017:
T: 15.5.2017
Zodpovídá: Archalousova
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 18/70/2017/RMČ
20. Úprava rozpočtu č. 10/2017 v souvislosti se schválením financování projektů specifické
primární prevence v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární
prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2017
Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 26/39 ze dne 27. 4. 2017 schválilo financování projektů
specifické primární prevence v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence
ve školách a školských zařízeních pro rok 2017. Naší městské části bylo schváleno poskytnutí účelové
neinvestiční dotace, která je určena pro školu, jíž jsme zřizovatelem na následující projekt:
v Kč
předkládající škola

projekt

výše dotace

/školské zařízení/
ZŠ V Ladech,
V Ladech 6

Specializační studium – vzdělávání školních
metodiků prevence rizikového chování

9 500

Rozpočet naší městské části na rok 2017 je zvýšen o celkovou částku uvedenou v tabulce.
Příjem neinvestiční účelové dotace - na § 6330 – převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně, pol.
4137 – převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi –
příjmy.
Výdaje - v souladu s platnou rozpočtovou skladbou pro obce.
Příjmy i výdaje - ÚZ 000000081 a příslušným ORJ.
Rozpočtové opatření pod číslem dokladu 3023
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s předložením úpravy rozpočtu č. 9/2017 v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace
z HMP na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na zasedání ZMČ dne 15.5.2017:
T: 15.5.2017
Zodpovídá: Archalousova
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 19/70/2017/RMČ
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21. Úprava rozpočtu č. 11/2017 v souvislosti s dotací HMP na posílení mzdových prostředků
zaměstnancům v oblasti obecního školství
Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 26/56, bod I/2 ze dne 27. 4. 2017 bylo schváleno
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro naši městskou část určené
pro školy a školská zařízení, jejichž jsme zřizovatelem, a to na posílení mzdových prostředků
zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy a zvýšení limitu prostředků
na platy.
V návaznosti na výše uvedené usnesení ZHMP zvyšuje HMP rozpočet naší městské části na rok 2017
o částku 120,2 tis. Kč.
Úprava rozpočtu pod číslem dokladu 3027, v příjmech na pol. 4137,
odpa 6330, ve výdajích na pol. 5336 dle platné rozpočtové skladby pro obce. Příjmy i výdaje účelový
znak UZ 00000096 a příslušná ORJ.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s předložením úpravy rozpočtu č. 11/2017 v souvislosti s dotací HMP na posílení
mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství na zasedání ZMČ dne 15.5.2017:
T: 15.5.2017
Zodpovídá: Archalousova
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 20/70/2017/RMČ

22. Úprava rozpočtu č. 12/2017 v souvislosti s poskytnutím dotace HMP určené na dokrytí
integrace žáků na období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 (mzdové náklady asistentů
pedagoga) pro mateřské a základní školy
Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 26/57, bod I/2 ze dne 27. 4. 2017 bylo schváleno
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro naši městskou část, určené
na dokrytí integrace žáků na období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 (mzdové náklady asistentů pedagoga)
pro mateřské a základní školy, jejichž jsme zřizovatelem. V návaznosti na výše uvedené usnesení
ZHMP je zvýšen rozpočet naší městské části na rok 2017 o částku 168,1 tis. Kč.
Úprava rozpočtu pod číslem dokladu 3028, příjmech na pol. 4137,
odpa 6330, ve výdajích na pol. 5336 dle platné rozpočtové skladby pro obce.
Příjmy i výdaje účelový znak UZ 00000091 a příslušná ORJ
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s předložením úpravy rozpočtu č. 12/2017 v souvislosti s poskytnutím dotace HMP
určené na dokrytí integrace žáků na období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 (mzdové náklady asistentů
pedagoga) pro mateřské a základní školy na zasedání ZMČ dne 15.5.2017:
T: 15.5.2017
Zodpovídá: Archalousova
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 21/70/2017/RMČ
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23. Úprava ceny za půjčení holí na minigolf
Protože je nyní kompletně rekonstruován minigolf ve sportareálu v Šeberově, budou po jeho
znovuzprovoznění lehce zvýšeny ceny za pronájem minigolfových holí.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s úpravou ceny za půjčení holí na minigolf ve sportovním areálu v Šeberově takto:
Dospělí 50,-Kč/hod./hůl
Děti 30,-Kč/hod./hůl
T: průběžně
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 22/70/2017/RMČ
24. Návrh na změnu územního plánu HMP u pozemků parc. č. 2359/7, 2359/8, 2359/10,
2359/11, 2359/12, 2359/14, 2359/19, 2359/36, 2359/37, 2359/38, 2359/43, 2360/2, 2360/9,
2473/13, vše k. ú. Kunratice, o ploše cca 14,4 ha
Dne 13.4.2017 bylo doručeno na ÚMČ podání návrhu na změnu územního plánu HMP u pozemků
parc. č. 2359/7, 2359/8, 2359/10, 2359/11, 2359/12, 2359/14, 2359/19, 2359/36, 2359/37, 2359/38,
2359/43, 2360/2, 2360/9, 2473/13, vše k. ú. Kunratice, o ploše cca 14,4 ha, žadatele TECHNICAL
CONSULTING s.r.o., která byla původně omylem doručena na ÚMČ Praha Kunratice.
Stavební komise se k návrhu dne 21. dubna 2017 vyjádřila takto:
9. bod jednání – Podání návrhu na změnu ÚP HMP – u pozemků č.p.p. 2359/7, 2359/8, 2359/10,
2359/11, 2359/12,
2359/14, 2359/19, 2359/36, 2359/37, 2359/38, 2359/43, 2360/2, 2360/6, 2473/13 o ploše 14,4ha v k.ú.
Kunratice –
lokalita Jasný Pramen - na základě dohody o změně hranic městských částí spadá pod k.ú. Šeberov.
SK doporučuje obeslat navrhovatele s tím, že MČ Praha Šeberov požaduje do studie zapracovat
aktuální stav intenzity
dopravního provozu a dopravního napojení. V současné době je veškeré napojení ukončeno v poli a
není jasné na jaké komunikace bude napojena tato lokalita, jelikož se jedná převážně o soukromé
pozemky, které bude nutno vykoupit. MČ
Šeberov nesouhlasí s napojením na komunikaci Za Šmatlíkem, Radešovská. Je potřeba lokalitu napojit
na MK II.třídy sběrné a nezvyšovat intenzitu dopravy v Hrnčířích na MK III. a IV.třídy. Napojení na Kunratickou
spojku vlevo od přemostění se jeví jako vhodnější varianta.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s předložením návrhu na změnu územního plánu HMP u pozemků parc. č. 2359/7,
2359/8, 2359/10, 2359/11, 2359/12, 2359/14, 2359/19, 2359/36, 2359/37, 2359/38, 2359/43, 2360/2,
2360/9, 2473/13, vše k. ú. Kunratice, o ploše cca 14,4 ha na zasedání ZMČ dne 15.5.2017
s negativním doporučením.
T: 15.5.2017
Zodpovídá: Venturová
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Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 23/70/2017/RMČ

25. Záměr výpůjčky nebytových prostor pro okrskovou služebnu městské policie
Dne 24.4.2017 byl vyvěšen záměr výpůjčky nebytových prostor pro okrskovou služebnu městské
policie a bude zveřejněn na úřední desce do 9.5.2017. Dosud k němu nebyly vzneseny žádné
připomínky. Pokud nikdo nevznese žádné připomínky do 9.5.2015, lze uzavřít smlouvu o výpůjčce
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s předložením Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor pro okrskovou služebnu
městské policie na zasedání ZMČ dne 15.5.2017.
T: 15.5.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 24/70/2017/RMČ

26. Zrušení usnesení 2/66/2017/RMČ - Kontrola plnění usnesení RMČ – špejchar
RMČ rozhodla o posunutí termínu (usnesení 4/61/RMČ ze dne 18.1.2017 k poruše statiky schodiště v
objektu Špejchar, ulice V Ladech) zajištění vyjádření projektanta špejcharu v ul. V Ladech do 30.4.2017.
Na schodišti nejsou žádné viditelné praskliny, proto necháme prověřit schodiště až v souvislosti
s dokončením dalších podlaží špejcharu.

Návrh usnesení:
RMČ ruší usnesení 2/66/2017/RMČ - Kontrola plnění usnesení RMČ – špejchar.
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 25/70/2017/RMČ

27. Program 21. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje program 21. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov, konaného dne 15. 5. 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 předchozích usnesení
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6. Úprava rozpočtu č. 9/2017 v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace z HMP na přípravu a
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
7. Úprava rozpočtu č. 10/2017 v souvislosti se schválením financování projektů specifické
primární prevence v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve
školách a školských zařízeních pro rok 2017
8. Úprava rozpočtu č. 11/2017 v souvislosti s dotací HMP na posílení mzdových prostředků
zaměstnancům v oblasti obecního školství
9. Úprava rozpočtu č. 12/2017 v souvislosti s poskytnutím dotace HMP určené na dokrytí
integrace žáků na období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 (mzdové náklady asistentů pedagoga)
pro mateřské a základní školy
10. Schválení účetních závěrek MČ, ZŠ a MŠ za rok 2016
11. Schválení závěrečného účtu MČ za rok 2016 včetně nápravných opatření
12. Likvidace Družstva náměstí Šeberov
13. Záměr vypsání veřejných zakázek v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na vybudování
náměstí Šeberov
14. Návrh na změnu územního plánu HMP u pozemků parc. č. 2359/7, 2359/8, 2359/10, 2359/11,
2359/12, 2359/14, 2359/19, 2359/36, 2359/37, 2359/38, 2359/43, 2360/2, 2360/9, 2473/13, vše
k. ú. Kunratice, o ploše cca 14,4 ha
15. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor pro okrskovou služebnu městské policie
16. Jednací řád výborů ZMČ
17. Různé, informace
T: 15.5.2017
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 26/70/2017/RMČ
Jednání bylo ukončeno v 17:00 hod.
Zapsala: RNDr. Michaela Archalousová
Ing. Věra Kratochvílová
Zástupce starosty MČ Praha Šeberov

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha-Šeberov

Zápis 70. RMČ Praha Šeberov ze dne 3.5.2017
13

