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

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 15. 5. 2017
Přítomní členové zastupitelstva: RNDr. Michaela Archalousová, Jan Brich, Ing. Miroslav Dostál,
Ing. Vladimír Mencl, Ing. Věra Kratochvílová, Mgr. Zdeněk Paroulek, Ing. Jiří Ritt, Ing. Petra
Venturová, Jitka Žáková, Jan Kastner
Omluveni: Mgr. Květoslava Vitvarová, Ing. Jana Kadeřábková
Neomluveni: PaedDr. Jiří Pilař, Marta Hrubá, Marco Richter
Zapisuje: Ludmila Dvořáková
Hosté: manželé Jarolímkovi (pouze do bodu č. 6)
Hlasování zaznamenáno formou počet (pro – proti – zdržel se), příp. uvedeno ,,všichni“. Průběh
zasedání zaznamenán s uvedením příjmení prezentovaného bez titulu. Přílohou originálu zápisu je
prezenční listina.
1. Zahájení zasedání
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka pí. Venturová v18:00 hod.. Konstatovala, že je přítomno 10
z 15 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu se přihlásili pí. Žáková a p. Kastner.
Návrh usnesení :
ZMČ schvaluje za ověřovatele zápisu z 21. ZMČ Praha Šeberov dne 15.5.2017 pí. Žákovou a p.
Kastnera.
Hlasování :
Pro: všichni
Návrh byl přijat 1/21/2017/ZMČ
3. Schválení programu
P. Ritt navrhl předřadit bod č. 14 před bod č. 6 z důvodu přítomností hostů – manželů Jarolímkových,
kteří se zajímají právě o tento bod.
P. Mencl navrhl zařadit bod č. 17 Projednání zápisu z finančního výboru.
V diskuzi vystoupil p. Dostál.
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje předřazení bodu č. 14 před bod č. 6.

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

Hlasování:
pro: všichni
Návrh byl přijat 2/21/2017/ZMČ
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje zařazení bodu č. 17 Projednání zápisu z finančního výboru.
Hlasování:
pro: všichni
Návrh byl přijat 3/21/2017/ZMČ
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje program v navrženém doplněném znění.
Hlasování:
pro: všichni
Návrh byl přijat 4/21/2017/ZMČ
4. Kontrola zápisu předchozího zasedání
K zápisu z předchozího zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky, pí. starostka tedy zkonstatovala,
že zápis odpovídal průběhu zasedání.
5. Kontrola plnění předchozího usnesení
O plnění usnesení informovala pí. starostka.
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6. 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
Pí. starostka přednesla důvodovou zprávu.
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.
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Starostka a obě místostarostky však byly přítomny jednání se zástupci žadatele, kdy jim byly
představeny studie budoucí zástavby. Podle studií, které nám bohužel nebyly dány k dispozici, by
se v lokalitě měly stavět mimo rodinných domů i bytovky a celá zástavba by měla představovat
počet obyvatel odpovídajících počtu obyvatel Hrnčíř. Většina lokality by měla být dopravně
napojena na Hrnčíře přes ulici Radešovskou. To je pro MČ naprosto nepřijatelné, což jsme jim
řekli již na uvedeném jednání. Proto bylo doručeno podání návrhu do MČ Praha – Kunratice,
odkud nám byl návrh teprve přeposlán.
Na základě výše uvedených skutečností navrhujeme odeslat stanovisko se zásadním nesouhlasem
s touto změnou ÚP.
Podrobnější informace o záměru dostali zastupitelé k dispozici s důvodovými zprávami k tomuto
zasedání zastupitelstva.
V diskuzi vystoupili: Pí. Jarolímková, p. Ritt, pí. Venturová, pí. Archalousová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov:
1. Zásadně nesouhlasí s návrhem 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.
2. Pověřuje starostku odesláním tohoto stanoviska na hl. m. Prahu.

T: 31. 5. 2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
Hlasování:
pro: všichni
Návrh byl přijat 5/21/2017/ZMČ
7. Úprava rozpočtu č. 9/2017 v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace z HMP na přípravu
a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
Pí. místostarostka Archalousová přednesla důvodovou zprávu.
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 na rok 2017.
Příjem neinvestiční účelové dotace zaúčtujeme a rozpočtujeme 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 rozpočtujeme na položku 5167 – služby školení a
vzdělávání a § 6171 – činnost místní správy. Příjmy i výdaje označíme ÚZ 000000081 a příslušným
ORJ.
Rozpočtové opatření provedeme pod číslem dokladu 3022.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 9/2017 v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace z HMP na přípravu a zkoušky zvláštní odborné
způsobilosti:
SU

Kapitola

Položka

231

6330Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní
úrovně

4137 900
Převody
mezi
statutárními
městy (hl. m.
Prahou) a jejich
městskými
obvody
nebo
částmi

81

6171-

5167-

81

Činnost
vnitřní
správy

Služby školení a
vzdělávání

231

ORJ

900

UZ

ORG

částka
Příjem
+15000
Kč

Výdaj
+15000
Kč

T: 31. 5. 2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
pro: všichni
Návrh byl přijat 6/21/2017/ZMČ
8. 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
Pí. místostarostka Archalousová přednesla důvodovou zprávu.
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:
předkládající
projekt
výše dotace
škola
/školské
zařízení/
Specializační studium – vzdělávání
ZŠ
V Ladech,
školních metodiků prevence rizikového
9 500
V Ladech 6
chování
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Rozpočet naší městské části na rok 2017 se zvyšuje o celkovou částku uvedenou v tabulce.
Příjem neinvestiční účelové dotace zaúčtujeme a rozpočtujeme 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 evidujeme v souladu s platnou rozpočtovou skladbou
pro obce. Příjmy i výdaje označíme ÚZ 000000081 a příslušným ORJ.
Rozpočtové opatření provedeme pod číslem dokladu 3023.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
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:
SU
Kapitola
Položka
ORJ
UZ
ORG
částka
231

231

6330Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní
úrovně

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

81

3117-

5331-

81

400

Příjem
+ 9500 Kč

První stupeň Neinvestiční
základních
příspěvky
škol
zřízeným
příspěvkovým
organizacím

Výdaj
+ 9500 Kč

T: 31. 5. 2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
pro: všichni
Návrh byl přijat 7/21/2017/ZMČ
9. Úprava rozpočtu č. 11/2017 v souvislosti s dotací HMP na posílení mzdových prostředků
zaměstnancům v oblasti obecního školství
Pí. místostarostka Archalousová přednesla důvodovou zprávu.
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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 se zvyšuje rozpočet naší městské části
na rok 2017 o částku 120,2 tis. Kč.
Úpravu rozpočtu provedeme 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 označíme
účelovým znakem UZ 00000096 a příslušnou ORJ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 11/2017 v souvislosti s dotací HMP na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti
obecního školství:
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

96

3117-

5336-

96

První stupeň
základních
škol

Neinvestiční
transfery zřízeným
příspěvkovým
organizacím

3111Mateřské
školy

5336 -

231

231

Neinvestiční
transfery zřízeným
příspěvkovým
organizacím

ORJ

400

UZ

ORG

částka
Příjem
+120200
Kč

Výdaj
+67000 Kč

400

96

Výdaj
+53200 Kč

T: 31. 5. 2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
V diskuzi vystoupil p. Kastner.
Hlasování:
pro: všichni
Návrh byl přijat 8/21/2017/ZMČ
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10. 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
Pí. místostarostka Archalousová přednesla důvodovou zprávu.
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 se zvyšuje rozpočet naší městské části
na rok 2017 o částku 168,1 tis. Kč.
Úpravu rozpočtu provedeme pod číslem dokladu 3028, příjmech na pol. 4137,
odpa 6330, ve výdajích na pol. 5336 dle platné rozpočtové skladby pro obce. Příjmy i výdaje označíme
účelovým znakem UZ 00000091 a příslušnou ORJ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
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:
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

91

3117-

5336-

91

231

První stupeň Neinvestiční
základních
transfery zřízeným
škol
příspěvkovým
organizacím

ORJ

400

UZ

ORG

částka
Příjem
+168100
Kč

Výdaj
+168100
Kč

T: 31. 5. 2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
pro: všichni
Návrh byl přijat 9/21/2017/ZMČ
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11. Schválení účetních závěrek MČ, ZŠ a MŠ za rok 2016
Pí. místostarostka Archalousová přednesla důvodovou zprávu.
Podle metodického pokynu ke schvalování účetních závěrek a usnesení Rady HMP musí být účetní
závěrky schváleny nejpozději do 25. 5. 2017. Před schválením musí být nejméně 15 dní zveřejněny.
Všechny podklady pro schválení byly zveřejněny dne 25. 4. 2017 na odkazu
http://www.seberov.cz/umc/rozpocet.htm a na úřední desky byla umístěna zpráva, kde lze všechny
materiály prostudovat.
Dne 3. 5. 2017 se účetními závěrkami zabýval finanční výbor. Ze zápisu finančního výboru k tomuto
bodu:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje:
1. účetní závěrku Městské části Praha-Šeberov za rok 2016,
2. účetní závěrku Základní školy V Ladech 6, Praha 4 za rok 2016,
3. účetní závěrku Mateřské školy Na Příčné mezi 186, Praha 4 za rok 2016.
T: 25. 5. 2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
V diskuzi vystoupili p. Dostál, pí. Archalousová, pí. Venturová.
Hlasování:
pro: všichni
Návrh byl přijat 10/21/2017/ZMČ
12. Schválení závěrečného účtu MČ za rok 2016 včetně nápravných opatření
Pí. místostarostka Archalousová přednesla důvodovou zprávu.
Závěrečný účet MČ má být každoročně schválen do 30.6. Před schválením musí být nejméně 15 dní
zveřejněn. Všechny podklady pro schválení vč. závěrečné zprávy z přezkoumání hospodaření MČ za
rok 2016 byly zveřejněny dne 25. 4. 2017 na odkazu http://www.seberov.cz/umc/rozpocet.htm a na
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úřední desky byla umístěna zpráva, kde lze všechny materiály prostudovat. Dne 28. 4. 2017 byl na
tomtéž odkaze ještě zveřejněn Záznam z jednání o finančním vypořádání MČ za rok 2016.
Komentář k závěrečnému účtu:
Příjmy:
Původní rozpočet příjmů byl splněn na 188% - příjmy byly tedy oproti původnímu rozpočtu téměř
dvojnásobné.
Upravený rozpočet příjmů byl splněn na 98% - rozpočtované příjmy po úpravách rozpočtu přibližně
odpovídaly příjmům skutečným.
Pol. 4133 Převody z vl. rez. fondů – v prosinci 2016 byl zrušen usnesením ZMČ rezervní fond,
transakce však nebyla do konce roku realizována.
Výdaje:
Původní rozpočet výdajů byl splněn na 92% - celkové výdaje tedy téměř odpovídaly původně
rozpočtovaným.
Upravený rozpočet výdajů byl splněn na 42% - výdaje byly čerpány tedy pouze ve výši dané
původním rozpočtem, dotační příjmy prakticky nebyly využívány.
Pol. 5011 Platy zaměstn. – původní rozpočet byl navýšen o 6%, ale čerpán byl pouze ve výši 70%.
Pol. 5137 DHDM – z významnějších nákupů z této položky jmenuji: nákup nových vývěsek, 2
notebooků, regálů pro archivaci, ping-pongového stolu na hřiště v Hrnčířích.
Pol. 5169 Nákup ostatních služeb – z významnějších nákupů z této položky jmenuji: pasporty rybníků,
organizace výběrových řízení, vypracování žádostí, vypracování studie centra Hrnčíř, revize,
termografické měření ve staré ZŠ, vánoční osvětlení, vyčištění a nalajnování hřiště v Hrnčířích.
Pol. 522 – Neinv. transfery neziskovým organizacím – byly přijaty dotace z odvodů z výherních
automatů, ale nebyly vůbec čerpány.
Pol. 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům - v prosinci 2016 byl zrušen usnesením ZMČ
rezervní fond, transakce však nebyla do konce roku realizována.
Pol. 5901 – Nespecifikované rezervy – městské části byla vrácena DPPO z vedlejší zdaňované činnosti
a ta byla ponechána jako rezerva.
Dne 3. 5. 2017 se návrhem závěrečného účtu zabýval finanční výbor.
Zápis z jednání finančního výboru k tomuto bodu uvádí:
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Dne 3. 5. 2017 se návrhem závěrečného účtu zabývala také RMČ a vzhledem k tomu, že ve zprávě o
přezkoumání hospodaření nebyly shledány závažné nedostatky, navrhla schválit závěrečný účet MČ za
rok 2016 bez výhrad.
Z důvodu pracovní neschopnosti paní tajemnice připravila paní starostka návrh nápravných opatření,
která je nutné spolu se závěrečným účtem MČ schválit a do 15 dnů po jejich schválení odeslat na
MHMP. Návrh nápravných opatření obdrželi zastupitelé spolu s důvodovými zprávami k tomuto
zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje:
1. Závěrečný účet Městské části Praha – Šeberov za rok 2016 bez výhrad.
2. Nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha –
Šeberov za období 1. 1.2016 – 31. 12. 2016.
T: 30. 5. 2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi vystoupili p. Mencl, p. Dostál, pí. Archalousová.
Hlasování:
Pro: RNDr. Michaela Archalousová, Jan Brich, Ing. Vladimír Mencl, Ing. Věra Kratochvílová, Mgr.
Zdeněk Paroulek, Ing. Jiří Ritt, Ing. Petra Venturová, Jitka Žáková, Jan Kastner
Zdržel se: Ing. Miroslav Dostál
Návrh byl přijat 11/21/2017/ZMČ
13. Likvidace Družstva náměstí Šeberov

Pí. starostka přednesla důvodovou zprávu.
Mgr. Pírko zpracoval na základě objednávky MČ návrh časového průběhu likvidace a návrh
usnesení.
Časový průběh likvidace Družstva náměstí Šeberov
1) Vstup do likvidace k 1. 7. 2017.
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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.
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
2018.
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 žalobu 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.
Likvidace družstva bude hrazena z prostředků družstva. Odhad nákladů na likvidaci družstva:
1)
notářský zápis - cca 5.000,- Kč + DPH ve výši 21 %,
2)
zveřejnění informace o vstupu do likvidace v obchodním věstníku – 1.800,- Kč + DPH ve
výši 21 %,
3)
zápis likvidace do obchodního rejstříku – 2.000,- Kč,
4)
archivace dokumentů družstva – do 10.000,- Kč včetně DPH,
5)
náklady na vedení účetnictví a účetní uzávěrky – v závislosti na současném zajištění těchto
činností,
6) odměna likvidátora družstva - 22.000,- Kč (hrubá odměna), včetně odvodů sociálního a
zdravotního pojištění. 30.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov:
1. souhlasí se vstupem Družstva náměstí Šeberov, IČO 03478785, K Hrnčířům 160, Šeberov, 149
00 Praha 4, do likvidace,
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2. 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.
T: 30. 6. 2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová

V diskuzi vystoupili p. Dostál, pí. Venturová, pí. Archalousová.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 12/21/2017/ZMČ
14. Záměr vypsání veřejných zakázek v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na
vybudování náměstí Šeberov

Pí. starostka přednesla důvodovou zprávu.
MČ získala účelově vázanou investiční dotaci z rozdělované rezervy HMP ve výši 19,6 mil. Kč na
realizaci Centra Šeberova.
1. 3. 2017 souhlasila RMČ (4/66/2017/RMČ) s uzavřením smlouvy s Ing. Martinem Ballákem na
zpracování dokumentace pro územní řízení „Centrum Šeberov – rekonstrukce náměstí“ podle studie
zpracované v roce 2016.
29. 3.2016 ještě RMČ (22/68/2017/RMČ) zpřesnila své usnesení z 1. 3. 2017 k uzavření smlouvy o
dílo s panem Ing. Ballákem, protože na základě postupu stanoveného Odborem výstavby ÚMČ Praha
11 bude muset pan Ing. Ballák zpracovat 5 etap dokumentace, která byla souhrnně nazvána „Náměstí
Šeberov“.
Po konzultacích na Odboru výstavby ÚMČ Praha 11 byl stanoven postup stavebních prací:
o zbourání všech nemovitostí a vybourání povrchů – v průběhu května bude vypsána
veřejná zakázka na zhotovitele, bourání by mělo začít okamžitě po jejím vysoutěžení,
o současně bude probíhat územní řízení na umístění zasakovacího tělesa pro likvidaci
dešťových vod z plochy náměstí, navržení a umístění přípojek inženýrských sítí pro
budoucí případný vznik polyfunkční budovy pro ÚMČ a další účely a vodoprávní řízení
pro napájení vodního prvku ze stávající studny,
o po vybourání budou asfaltové plochy náměstí mimo parkovacího zálivu při ulici
K Hrnčířům nahrazeny v obdobných niveletách povrchem z dlažby či zatravněny
v souladu se studií, bude řešena zeleň a možná i některé prvky z mobiliáře,
o na zřízení parkovacího zálivu při ulici K Hrnčířům bude muset proběhnout územní a
stavební řízení, takže jeho realizace bude zřejmě možná až v roce 2018,
o prostor určený pro polyfunkční budovu bude zatravněn, budou k němu přivedeny
veškeré inženýrské sítě a bude tak připraven pro budoucí využití.
Vzhledem k celkové výši výdajů – 20 mil. Kč – budou všechny etapy soutěženy v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení.
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RMČ dne 3. 5. 2017 usnesením č. 10/70/2017/RMČ vybrala administrátora těchto veřejných zakázek –
spol. Veřejné zakázky s.r.o. za cenu 60 tis. Kč bez DPH.
Podle schválené směrnice o veřejných zakázkách je nutné, aby záměr vypsání veřejných zakázek
v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na vybudování náměstí Šeberov schválilo ZMČ. Proto
předkládáme následující návrh usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov souhlasí se záměrem vypsání veřejných zakázek
v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na vybudování náměstí Šeberov v jednotlivých etapách.
T: průběžně po dobu realizace náměstí Šeberov
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi vystoupili p. Dostál, pí. Kratochvílová, pí. Venturová, pí. Archalousová, p. Ritt, p. Mencl.
Hlasování:
Pro: RNDr. Michaela Archalousová, Jan Brich, Ing. Vladimír Mencl, Ing. Věra Kratochvílová, Mgr.
Zdeněk Paroulek, Ing. Jiří Ritt, Ing. Petra Venturová, Jitka Žáková, Jan Kastner
Zdržel se: Ing. Miroslav Dostál
Návrh byl přijat 13/21/2017/ZMČ
15. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor pro okrskovou služebnu městské policie
Pí. starostka přednesla důvodovou zprávu.
Dne 24. 4. 2017 byl vyvěšen záměr výpůjčky nebytových prostor v 1. patře budovy ÚMČ pro
okrskovou služebnu městské policie a byl zveřejněn na úřední desce do 9. 5. 2017. Nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky. Před uzavřením smlouvy musí proběhnout změna užívání z bytových
prostor na nebytové, proto je termín plnění stanoven na 31. 8. 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
1. souhlasí s uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v 1. patře budovy ÚMČ pro
okrskovou služebnu městské policie,
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o výpůjčce.

T: 31. 8. 2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi vystoupili p. Dostál a pí. Venturová.
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Hlasování:
pro: všichni
Návrh byl přijat 14/21/2017/ZMČ
16. Jednací řád výborů ZMČ
Pí. starostka přednesla důvodovou zprávu.
Již na dubnové zasedání zastupitelstva byl předložen ke schválení nový jednací řád výborů ZMČ.
Současně bylo rozhodnuto na žádost p. Dostála odložit tento bod na příští jednání s tím, že p. Dostál
navrhne nějaké úpravy. P. Dostál zaslal návrh jednacího řádu výborů všem zastupitelům v úterý 9. 5.
2017.
Paní starostka upravila v návrhu jednacího řádu ještě čl. 5 bod 4:
Kontrolní skupina má za povinnost vyhotovit návrh zápisu o kontrole do 10 pracovních dnů od
provedení kontroly a doručit jej kontrolované osobě.
Předložen ke schválení je tedy návrh Jednacího řádu výborů zpracovaný p. Dostálem a upravený pí.
starostkou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
1. Schvaluje předložený jednací řád výborů Zastupitelstva Městské části Praha – Šeberov.
2. Jednací řád je přílohou tohoto usnesení.
3. Jednací řád bude zveřejněn na webových stránkách www.seberov.cz v sekci Samospráva /
Výbory ZMČ.
T: 31. 5. 2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
Hlasování:
pro: všichni
Návrh byl přijat 15/21/2017/ZMČ
17. Projednání zápisu z finančního výboru
Předseda finančního výboru p. Mencl požádal o projednání zápisu z jednání finančního výboru dne
3. 5. 2017. Pí. starostka navrhla usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
1. Bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 3. 5. 2017.
2. Zápis bude zveřejněn na www.seberov.cz v sekci Samospráva / Výbory ZMČ / Finanční.

Zápis 21.

ZMČ Praha-Šeberov dne 15.5.2017
15

Hlasování:
pro: všichni
Návrh byl přijat 16/21/2017/ZMČ
18. Různé, informace
Pí. starostka informovala o:
-

Kompostéry

Žádost naší městské části na pořízení kompostérů pro občany MČ z prostředků operačního programu
OPŽP nebyla úspěšná. Z vyjádření Ing. Lapešové ze spol. TNT Consulting, která žádost pro MČ
zpracovávala, vybírám:
„V rámci 40. výzvy z OPŽP bylo schváleno 132 projektů – z toho 14 schválených projektů podávala
naše společnost (což je 10,6 % ze všech schválených projektů v ČR).
Celkem bylo do této výzvy podáno přes 300 žádostí.
Domnívám se tedy, že jsme v rámci této výzvy byli opravdu úspěšní.
………………..množství komodit spočívalo v tom, že se v rámci projektu daly řešit ještě další
komodity, např. textil, a pořídit si nádobu na textil – to představovalo 4 body navíc.
Všechny žadatele jsme na to upozorňovali a většina z nich toto po naší radě učinila a získali tím 4
body navíc. (Nedávali jsme to jen u projektů, které již od začátku měly 62 a více bodů).
Stejně tak jsem na to několikrát upozorňovala i Vaše bývalé vedení, že by bylo určitě dobré tuto
nádobu pořídit a tím získat ony 4 body navíc, ale ti nádobu na textil vzít odmítli.
………… Bohužel však nedošlo k respektování našich rad a doporučení.
Opravdu jsem se snažila u všech našich žádostí (a samozřejmě i u té Vaší) dělat maximum, tak aby
byly všechny projekty schváleny.
Celkově byl v rámci této výzvy obrovský přetlak podaných žádostí k poskytované alokaci. O čemž
svědčí i fakt, že celkově bylo schváleno jen 132 žádostí z více než 300 podaných.
Takže se domnívám, že náš výsledek, tedy 14 schválených projektů byl opravdu dobrý.
Navíc Vaše žádost nebyla vyřazena a splnila i všechny kritéria přijatelnosti, takže tam opravdu
chyběly jen ty 4 body.
Kdyby byly respektovány naše doporučení, tak by Vaše žádost byla také schválená. „
- Poděkování První jarní hrnčířské slavnosti
Pí. starostka poděkovala organizátorům Prvních jarních hrnčířských slavností.
- Pozvánka na Dětský den
pátek 2. 6. 2017 od 15:00 ve sportareálu v Šeberově
- Pozvánka Prokopská pouť
23. - 25. června 2017 ve sportareálu v Šeberově – bude jako již tradičně soutěž o nejlepší koláč a Hertl
Cup.
Jednání bylo ukončeno v 19.24 hod.
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Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Pozn.: Zveřejněna bude upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném
znění.
Zápis byl pořízen dne 16. 5. 2017.
Zapsala: Ludmila Dvořáková
Zápis ověřili:

Jitka Žáková

Jan Kastner

RNDr. Michaela Archalousová
Zástupce starostky 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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