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

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 26. 6. 2017
Přítomní členové zastupitelstva: RNDr. Michaela Archalousová, Jan Brich, Ing. Miroslav Dostál, Ing.
Vladimír Mencl, Ing. Věra Kratochvílová, Ing. Jiří Ritt, Ing. Petra Venturová, Jitka Žáková, Jan Kastner,
Mgr. Květoslava Vitvarová, Ing. Jana Kadeřábková, PaedDr. Jiří Pilař, Marta Hrubá
Omluveni: Mgr. Zdeněk Paroulek, Marco Richter
Zapisuje: Ludmila Dvořáková
Hosté: manželé Perntovi (pouze do bodu týkajícího se Vestecké spojky)
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 v 18:03 hod. Konstatovala, že je přítomno 13
z 15 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé se přihlásili pp. Brich, Kastner, Mencl, Vitvarová. P. Kastner a pí. Vitvarová odstoupili
z nominace.
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje za ověřovatele zápisu z 22. ZMČ Praha Šeberov dne 26.6.2017 p. Bricha a p. Mencla.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 1/22/2017/ZMČ
3. Schválení programu
Doplnění bodu:
Zápis z finančního výboru ze dne 22. 6. 2017
Pan Mencl požádal dne 25. 6. 2017 e-mailem o zařazení tohoto bodu na zasedání zastupitelstva a přiložil
zápis z jednání finančního výboru.
Pí. starostka nedoporučila zařadit tento bod na základě následujících skutečností:
Jednání výboru neprobíhalo v souladu s jednacím řádem výborů MČ Praha Šeberov – konkrétně s:
Článek 4 bod 1. – týkající se prezenční listiny

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

Článek 4 bod 2 - k projednávaným bodům se přijímají stanoviska formou usnesení – na jednání nebyla
usnesení formulována, ani o nich nebylo hlasováno.
Článek 4 bod 4 – z každého zasedání se pořizuje zápis, včetně popisu průběhu zasedání, hlasování a
přijatých usnesení.
Článek 4 bod 5 – předseda výboru předá starostovi podepsaný zápis. Zápis zastupitelé obdrželi
nepodepsaný elektronicky.
Článek 5 bod 1 – kontrolní činnost, v tomto případě se jedná o kontrolu faktur za 1 čtvrtletí, včetně
navazujících smluv, vykonává kontrolní skupina, kterou jmenuje předseda výboru – nebylo splněno.
Článek 5 bod 4 – stručně shrnuto se týká vyhotovení zápisu o kontrole, doručení kontrolované
osobě nebo orgánu MČ, možnosti se vyjádřit k zápisu, zapracování vyjádření do zápisu, poté
předložení k projednání radě, která zápis postoupí na nejbližší zastupitelstvo – nic tohoto článku
nebylo dodrženo, a tedy je v rozporu s jednacím řádem výboru.
Článek 6 bod 2 . - členové výboru, kteří nejsou zastupiteli, nepodepsali na svém prvním jednání, kterého
se zúčastnili, prohlášení o mlčenlivosti, které má být přílohou jednacího řádu výboru.
Doplnění bodu:
Úprava rozpočtu č. 16/2017 v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání za rok 2016
Pí. starostka navrhla na základě zaslané rozpočtové změny MHMP zařazení tohoto bodu na zasedání
zastupitelstva.
Doplnění bodu:
Úprava rozpočtu č. 17/2017 v souvislosti s nutností výměny sítí okolo hřiště v Hrnčířích a hřiště u
ZŠ
Pí. starostka dále navrhla doplnění tohoto bodu na základě žádosti ředitele ZŠ o výměnu sítí okolo hřiště
u ZŠ v době prázdnin a cenových nabídek, které se podařilo zajistit.
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje doplnění bodu Zápis finančního výboru ze dne 22. 6. 2017 do programu 22. zasedání
ZMČ.
Hlasování:
Pro: Pilař, Kadeřábková, Hrubá, Dostál
Proti: Archalousová, Brich, Kratochvílová, Ritt, Venturová, Žáková, Kastner, Vitvarová
Zdržel se: Mencl
Návrh nebyl přijat
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje doplnění bodu Úprava rozpočtu č. 16/2017 v souvislosti s uzavřením finančního
vypořádání za rok 2016 do programu 22. zasedání ZMČ.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 2/22/2017/ZMČ
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Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje doplnění bodu Úprava rozpočtu č. 17/2017 v souvislosti s nutností výměny sítí okolo
hřiště v Hrnčířích a hřiště u ZŠ do programu 22. zasedání ZMČ.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 3/22/2017/ZMČ
Doplněný program:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola zápisu předchozího zasedání
Kontrola plnění předchozích usnesení
Vyjádření k technické studii Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapa na dálnici
D1 přes Exit 4 a technické studii Vestecké spojky.
7. Dotace neziskovým organizacím prioritně pro rozvoj sportovní výchovy mládeže v oblasti
sportovních aktivit
8. Pronájem objektu špejchar konkrétnímu zájemci Ing. Tomáši Petrovi pro účely Centra
služeb pro využití volného času pro občany MČ Praha Šeberov a blízkého okolí, pořádání
kulturně vzdělávacích a zábavních akcí
9. Souhlasné prohlášení o přechodu svěřené správy nemovitostí ve vlastnictví HMP s MČ
Praha – Kunratice v důsledku změny hranic městských částí
10. Úprava rozpočtu č. 13/2017 v souvislosti s dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů
za období 1. 1. 2017 – 30. 4. 2017
11. Úprava rozpočtu č. 14/2017 v souvislosti s vratkou podílu na daňové povinnosti k dani z
příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016 městským částem
12. Úprava rozpočtu č. 15/2017 v souvislosti s bodem č. 8 Schváleného programového rámce
Zastupitelstva MČ Praha-Šeberov na roky 2017-2018 (Údržba městské části - oprava
chodníků a komunikací)
13. Úprava rozpočtu č. 16/2017 v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání za rok 2016
14. Úprava rozpočtu č. 17/2017 v souvislosti s nutností výměny sítí okolo hřiště v Hrnčířích
a hřiště u ZŠ
15. Různé, informace
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje program jako celek v navrženém doplněném znění.
Hlasování:
Pro: Kadeřábková, Hrubá, Dostál, Archalousová, Brich, Kratochvílová, Ritt, Venturová, Žáková,
Kastner, Vitvarová, Mencl
Zdržel se: Pilař
Návrh byl přijat 4/22/2017/ZMČ
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4. Kontrola zápisu předchozího zasedání
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. Pí. starostka konstatovala, že zápis odpovídá průběhu
zasedání.
5. Kontrola plnění předchozích usnesení
Kontrolu plnění předchozích usnesení připravila a přednesla pí. starostka:

6. Vyjádření k technické studii Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapa na dálnici
D1 přes Exit 4 a technické studii Vestecká spojka, II. Etapa, technická specifikace.
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. starostka:
Vzhledem k tomu, že již 23. 5. 2017 došla na ÚMČ žádost o vyjádření k technické studii „Optimalizace
napojení Vestecké spojky, II. etapa na dálnici D1 přes Exit 4“ a dne 15. 6. 2017 došla také žádost o
vyjádření k technické studii „Vestecká spojka, II. Etapa, technická specifikace“, požádala pí. starostka
o vyjádření k tématu stavební komisi, která se jím zabývala 3x a to v termínech 19. 5., 2.6., 16. 6. 2017
a vydala k němu následující doporučení:
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Zápis z jednání stavební komise Rady MČ Praha – Šeberov 19. 5. 2017 k bodu jednání – Vestecká
spojka:
















Podmíněnost Vestecké spojky a 511 – žádáme, aby podmínkou vydání stavebního povolení
Vestecké spojky bylo pravomocné stavební povolení na úsek 511!!!
Do studie bude doplněna protihluková stěna při ulici K Labeškám směrem na Rozkoš, protože
ulice K Labeškám bude překonávat Vesteckou spojku nadjezdem.
Zásady územního rozvoje Stč. kraje neumožňují výstavbu 4pruhu, proto i současná studie počítá
s valy tak, že v budoucnu nebude možné komunikaci rozšířit.
Studie počítá s omezením dopravy nákladních vozidel do 12t a použitím nízkohlučného asfaltu
na povrch vozovky.
Ve studii je navržen výškový rozdíl nivelety komunikace a protihlukového valu 6m.
Odvodnění – srážkové vody budou zasakovány v místě a odvedeny do stávajících vodotečí přes
retenční opatření.
Všechny cyklostezky jsou řešeny mimoúrovňovými nadjezdy.
Přechody zvířat jsou řešeny 2 biokoridory – nadchody.
Při zpracování studie byly zapracovány všechny dřívější technické připomínky MČ, které
neodporovaly legislativě, a lze tak konstatovat, že míra jejich zohlednění je maximální.
Vestecká spojka je veřejně prospěšná stavba nutná pro dopravní síť JV segmentu okolí Prahy.
Před jejím zprovozněním dojde k otevření obchvatu Prahy SOKP 511. Na D1 se tak uvolní
dopravní kapacita přesunutím tranzitní kamionové dopravy na SOKP 511. Provoz na příjezdu po
D1 do Prahy bude výrazně odlehčený a Vestecká spojka tak bude moct plnit svojí funkci –
odvedení dopravy z JV segmentu Prahy na D1.
Po zprovoznění Vestecké spojky bude možné realizovat nějaká opatření ke zklidnění dopravy
centrem Šeberova a Hrnčíř.
Doporučujeme oslovit místní spolky a zaslat jim studii k vyjádření, protože technické
požadavky, které jsou v souladu s legislativou, lze ještě zapracovat.
Požadujeme od projektanta ještě řez mezi Vesteckou spojkou a komunikací K Labeškám,
preferujeme variantu, aby komunikace K Labeškám byla co nejméně nad terénem. A dále
žádáme řez v místě polní cesty staničení 1,2.
Po obdržení řezů se tématem bude SK zabývat ještě na svém příštím jednání za 14 dní.

Další jednání stavební komise na téma Vestecké spojky proběhlo 2. června 2017:
Zápis z jednání stavební komise Rady MČ Praha – Šeberov 2. 6. 2017 k bodu jednání – Vestecká
spojka - pokračování





SK obdržela požadované řezy.
Řešení křížení komunikace K Labeškám a Vestecké spojky dle přiložených řezů – požadujeme
do projektu zapracovat pro protihluková opatření terénní valy, které budou pozvolna
vysvahovány (sklon 10:1) směrem k území okraje Hrnčíř a osázeny vzrostlými dřevinami výšky
nad 4 m (typ dřevin na doporučení OŽP MHMP) – viz grafická příloha.
Ve studii je nutné doplnit protihluková opatření k zastavitelnému území od km 1,2 po Exit 4,
protože na pozemku č. parc. 564/3 je plánována výstavba nové budovy základní školy!

Další jednání stavební komise na téma Vestecké spojky proběhlo 16. června 2017:
Zápis z jednání stavební komise Rady MČ Praha – Šeberov 16. 6. 2017 k bodu jednání – Vestecká
spojka - pokračování:

Zápis 22.

ZMČ Praha-Šeberov dne 26.6.2017
5



Protihluková stěna je v situaci stavby Vestecká spojka, II. etapa ukončena v km 0,750 požadujeme prodloužení protihlukových opatření až ke km 0 (napojení na D1).

Současně MČ zveřejnila všechny dostupné informace a materiály k tématu na www.seberov.cz, ve
vývěskách, na fb a také článek ve Zpravodaji. Pí. starostka také na základě doporučení stavební komise
písemně vyzvala spolky, které působí na území MČ, aby podali technické připomínky, které nejsou
v rozporu s legislavitou. Stejná výzva byla zveřejněna i ve Zpravodaji.
K Vestecké spojce a Exitu 4 se zastupitelstvo MČ Praha – Šeberov vyjadřovalo již několikrát a to
v letech 2008 k dokumentaci k územnímu rozhodnutí, 2011 k dokumentaci EIA na Exit 4 a 2012
k dokumentaci EIA na Vesteckou spojku.
MČ také objednala v únoru 2012 vlastní hlukovou studii od Ing. Karla Šnajdra.
Současná technická studie Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapa na dálnici D1 přes
Exit 4 a technická studie Vestecká spojka, II. Etapa, technická specifikace obsahuje:
· nejvíce diskutovaná protihluková opatření byla proti dřívějšímu návrhu zásadně navýšena – ve
všech místech bude rozdíl nivelety komunikace a protihlukového opatření 6m, v původním návrhu to
bylo max. 4m
· některé připomínky k protihlukovým opatřením od stavební komise byly již zapracovány do
předložených technických studií, připomínka z 16. 6. nebyla zapracována, budeme jí požadovat
zapracovat
· komunikace bude vybudována jako 2pruh, protihlukové valy jsou přisazeny tak, že rozšíření na
4 pruh není ani v budoucnu možné
·
studie počítá s omezením dopravy nákladních vozidel do 12t a použitím nízkohlučného
asfaltu na povrch vozovky, v dokumentaci pro územní rozhodnutí by se měla objevit i dynamická
elektronická váha na rozhraní západní komerční zóny Průhonice a navazujícího úseku Vestecké spojky,
jediný nezapracovaný požadavek je nyní umístění mýtné brány, protože není známo, jaká technologie
výběru mýta bude v budoucnu používána
·
všechny křižovatky budou úrovňové
·
srážková voda by se měla vsakovat v místě a být odvedena do místních vodotečí, aby nebylo
narušeno vodní zásobování Hrnčířských luk
· všechny cyklostezky budou překonávat Vesteckou spojku nadjezdy
·

budou vybudovány 2 biokoridory - nadchody pro migrující živočichy

· zprovoznění Vestecké spojky a Exitu 4 je podmíněno zprovozněním úseku Pražského okruhu
mezi dálnicí D1 a Běchovicemi - SOKP 511
Aktivními připomínkami vedení městské části významně ovlivnilo podobu Vestecké spojky. Jak
uvádí odborníci ze stavební komise: „Při zpracování studie byly zapracovány všechny dřívější
technické připomínky MČ, které neodporovaly legislativě, a lze tak konstatovat, že míra jejich
zohlednění je maximální.“
Na výzvu ve Zpravodaji se ozvali 2 občané se svými připomínkami:
1. Tomáš Nechvátal z Hrnčíř
Včera jsem ze schránky vybral Zpravodaj. Píše se v něm o Vestecké spojce. Lidé mají zastupitelstvu
zasílat podněty.
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Tak jeden námět posílám: přímé napojení Drazd na Vesteckou spojku.
Již v době vypracovávání EIA jsem namítal, že ačkoli se Vestecké spojce hovoří jako o sběrné
komunikaci, dokumentace nepočítá s přímým napojením statku (v podstatě malé komerční zóny) Drazdy
na ni.
Přitom do Drazd jezdí nákladní automobily, občas i kamiony. Většinou tam najíždějí přes Hrnčíře. Tím
myslím přes celé Hrnčíře po hlavní ulici K Šeberovu, a nikoli od Vestce či Zdiměřic. Přitom, pokud se
nemýlím, Drazdy nejsou součástí Prahy, nýbrž patří pod Jesenici jako Zdiměřice. Když do Drazd
nákladní auta ráno vjíždějí, nutně přitom zablokují ulici K Šeberovu a vytvoří tak další důvod ke koloně.
Při jízdě ve směru od Hrnčíř musejí dát přednost protijedoucím vozidlům. Při jízdě ve směru od Zdiměřic
je třeba, aby náklaďák zčásti zajel do protisměru, jinak do komunikace k bráně v Drazdech nákladní auto
nevjede (nevytočí to). Jak vidno touto komunikací se nákladním vozům v napojení na ulici K Šeberovu
špatně projíždí.
V době EIA mě odkázali na územní a stavební řízení, ve kterých je správný čas pro tento podnět. Prosím,
aby městská část tento námět vznesla. Jestliže Vestecká spojka má odvést zejména nákladní dopravu ze
zástavby Hrnčíř, potom je zapotřebí, aby sklady a haly v Drazdech, kam nutně z podstaty věci zajíždějí
nákladní auta, byly přímo napojeny na Vesteckou spojku. Zvlášť když Drazdy leží přesně u plánované
Vestecké spojky, takže sjezd z ní by neměl být technický, ani finanční problém. Zdá se, že v Drazdech
je teď menší provoz. Pokud to tak snad je, nic to nemění na tom, že se to do budoucna může kdykoli
změnit. Podobných komerčních a bytových zón (viz západní komerční zóna Průhonice) má u spojky
vzniknout víc. I u těch se předpokládá, že budou přímo napojeny na Vesteckou spojku. Stejně by tomu
mělo být i u Drazd.
Srdečně
Tomáš Nechvátal
Vyjádření projektanta Ing. Hrachovce:
pokud se týká vlastního napojení statku Drazdy:
-

-

v rámci studie musíme respektovat ZUR a ÚP, které s žádnou křižovatkou a vlastní novou silnicí ke
statku Drazdy nepočítají
vlastní Vestecká spojka svým návrhem neovlivňuje stávající napojení statku Drazdy na komunikační
síť, naopak nebude docházet k průjezdu vozidel přes centrální část obce a vozidla budou směřována
k Vestecké spojce
problémy vjezdu do soukromého areálu z veřejné komunikační sítě musí řešit vlastník areálu na
vlastní náklady, nikoliv státní samospráva z veřejných zdrojů
počet křižovatek na Vestecké spojce je limitován vzdálenostmi křižovatek daných příslušnou ČSN jedná se o novostavbu
2. Lukáš Vrána ze Šeberova
Reaguji na otevření tématu Vestecké spojky ve Zpravodaji 3/17. Po studii projektu jsem toho názoru, že
celkově je stavba kvalitně řešena, především stran křížení s dálnicí D1 a protihlukových opatření. Jsou
zde však dvě oblasti, které nepovažuji za dobře vyřešené.
První problém je v provedení jižního bypassu na kruhovém objezdu VS x K Šeberovu, který má odvádět
dopravu ze směru od Zdiměřic na VS. Z výkresu není patrná délka odbočovacího pruhu z ulice K
Šeberovu, odhadem se může jednat o cca 30 m před kruhovým objezdem, což je vzhledem k očekávaným
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intenzitám provozu velmi málo. Stejný problém, nedostatečnou délku, spatřuji i v případě napojovacího
pruhu na VS. Vzhledem k tomu, že většina dopravy od Zdiměřic bude odvedena právě tímto bypassem
na VS a dále na D1, budou zde intenzity dopravy několikanásobně vyšší než na severním bypassu,
vedoucím od Hrnčíř na VS, čemuž by měla odpovídat i jeho kapacita. V souvislosti s tím lze zejména v
ranní špičce očekávat tvorbu kratších kolon na této křižovatce. V příloze vám posílám jeden z návrhů,
jak lze tento problém řešit. Spočívá v předsazení odbočovacího pruhu o cca 50 metrů proti směru jízdy
a prodloužení napojovacího pruhu na VS o zhruba stejnou délku.
Druhým problematickým místem je křížení s ulicí K Labeškám mezi Hrnčíři a Rozkoší. Pokud chápu
správně, bude postaven most přes VS bez možnosti odbočení na/z VS. Je otázka, zda je v případě
takovéto komunikace vůbec potřebný most, jelikož zde dosahované intenzity dopravy jsou podstatně
nižší než na ulici K Šeberovu. Za zásadnější problém však považuji již zmíněnou absenci odbočení na
VS, zejm. v potenciálně exponovaném směru Rozkoš - D1, potažmo D1 - Rozkoš. Směr od Rozkoše lze
řešit doplněním připojovacího pruhu, směr z VS zřejmě nejlépe vyřeší také odbočovací pruh, z jehož
vyústění na ul. K Labeškám bude možné jet oběma směry (Rozkoš i Hrnčíře). Opět jsem zakreslil do
mapy VS, v druhé příloze. Nastává zde kolize s ekoduktem, navrhuji zcela ho odstranit z projektu, příp.
přesunout na druhou stranu ulice K Labeškám. V obou případech na jeho místě vznikne prostor pro
odbočovací pruhy, křížení s cyklostezkou lze řešit úrovňově i mimoúrovňově.
Je otázka, zda skutečně má cenu výstavba ekoduktů. V okolí Šeberova a Hrnčíř je nezalesněná krajina,
v níž prakticky žádná zvěř, která by mohla využívat ekodukty, nežije. Lze předpokládat, že v případě
jejich realizace je čeká stejný osud jako ekodukty u Cholupic na Pražském okruhu, zde ušetřené finanční
prostředky by bylo lépe investovat do kvalitní cyklistické infrastruktury vzniknuvší při stavbě Vestecké
spojky nebo užitečnějších přemostění (viz níže).
Nevím, zda max. povolená rychlost bude 90 km/h, což kategorie S 9,5/90 bez problémů umožňuje, nebo
klasická pražská sedmdesátka. Každopádně (vzhledem k tomu, že na trase budou pouze dvě úrovňová
křížení) stojí za to zamyslet se, zda neeliminovat křižovatky úplně. VS x K Šeberovu lze řešit podobně
jako VS x K Labeškám, ovšem s tím rozdílem, že hlavním směrem zde bude směr Zdiměřice - VS a
opačně VS - Zdiměřice, z důvodu navedení řidičů na VS, nikoli pokračování do Hrnčíř. Vyřešit křížení
s komerční zónou Průhonice bude asi komplikovanější, nicméně i zde je možné ve směru od D1 jeden
pruh odklonit mimoúrovňově (po mostě nebo podjezdem) a stejně tak směr Obch. zóna - Vestec.
Zbývající směry, Obch. zóna - D1 a Vestec - Obch. zóna, nezpůsobují kolizi. Odbočení do plánované
bytové zástavby Průhonic lze řešit nikoli přímo z Vestecké spojky, ale až z komunikace vedoucí k
obchodní zóně.
Dejte mi prosím vědět, jak se k návrhům stavíte.
Předem vám děkuji,
Lukáš Vrána
Bydlím na Šeberově. Bral jsem to z pohledu obyvatele Šeberova, kde je vzhledem k uzavírce
komunikace mezi Šeberovem a Hrnčíři patrný výrazný pokles intenzity dopravy, v ranní špičce zde
nedochází ke vzniku kolony. Právě z toho důvodu je důležité odvést co možná nejvyšší počet
automobilů, které přes Hrnčíře a Šeberov pouze projíždí, na VS.
Ještě mě napadlo, že ačkoliv bude zakázán vjezd nákladních automobilů, je nutné počítat s vedením
příměstského autobusu po VS, tzn., aby ve snaze zamezit tranzitní nákladní dopravě na VS zároveň
nedošlo k takovým opatřením, která by v budoucnu znemožnila průjezd autobusů. Na VS lze
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přesměrovat linku 385, jejíž frekvence a význam pro lokální obsluhu je minimální, a jednu nebo obě z
linek 326, 327, přičemž všechny budou začínat na Opatově, mezi 2. a 4. km budou vedeny po D1,
následně po VS a mezi Hrnčíři a Rozkoší, resp. Hrnčíři a Zdiměřicemi, sjedou a budou pokračovat dále
po své současné trase (což nebude možné v případě absence sjezdu u Rozkoše). Pro obsluhu Hrnčíř bude
třeba zavést novou městskou linku v podobné trase, jako r. 2005 zrušená 226.
Přeji pěkný den,
Lukáš Vrána
Vyjádření projektanta Ing Hrachovce:

-

-

-

Jižní bypass - Kruhový objezd VS x K Šeberovu
délka odbočovacího pruhu bude posouzena v rámci kapacitního posouzení této OK a výpočtu vzdutí
kolon před OK v navazujícím projekčním stupni. Pokud se ukáže, že vzdutí kolony bude nepříznivě
ovlivňovat krátký odbočovací pruh, bude tento prodloužen.
délka připojovacího pruhu je dána křižovatkovou ČSN 73 6102, která je závazná
Křížení ulice K Labeškám
ÚP v tomto prostoru s křižovatkou nepočítá, pouze s mimoúrovňovým křížením
ÚP jsou zde navrženy biokoridory, v části biokoridorů již proběhla výsadba izolační zeleně
Ekodukt vzhledem k výše uvedenému odstranit nelze, přesun na druhou stranu ulice je nereálné
neboť zde pak chybí přirozená vazba na již založené kusy, které by byly rozděleny vozovkou
Souhlasím, že z kapacitního hlediska a hlediska jízdního komfortu by byly výhodnější
mimoúrovňové křižovatky (zejména v prostoru napojení SZKZ), nicméně ZUR a ÚP Hl. m . Prahy
předepisují řešit křižovatky jako úrovňové (mimo napojení na D1 a II/603)
3/ Další připomínka vzešla z jednání ohledně možnosti výstavby tramvajové trati Opatov –
Čestlice:
- v místě připojení bytové zóny Průhonice by bylo vhodné umístit odbočku i směrem na Šeberov nebo
nejlépe kruhovou křižovatku, aby bylo možné v budoucnu obsloužit z Vestecké spojky pozemek č. parc.
564/3, na kterém je vyprojektována nová budova základní školy a postupně několik projektů různých
typů sportovišť, a současně aby v tomto místě mohla vést pravděpodobná varianta tramvajové trati
Opatov – Čestlice.
4/ Další připomínky vzešly z jednání se starostou obce Vestec panem Tiborem Švecem, který ve
smyslu této schůzky poslal i přiložené oficiální stanovisko, a současně navazují na usnesení ZMČ
Praha – Šeberov z 21. 4. 2008:
MČ již v roce 2008 podporovala pouze vybudování úseku Vestecké spojky v úseku od komunikace
III/0033 (silnice Hrnčíře směr Zdiměřice) k dálnici D1, sloužící pro odvedení dopravy ze Středočeského
kraje na dálnici D1 a tedy obchvatu Hrnčíř a Šeberova a nesouhlasila s vybudováním úseku Vestecké
spojky mezi silnicemi III/0033 (Hrnčíře směr Zdiměřice) a II/603 (ulice Vídeňská). Nyní s tímto úsekem
nepočítá ani právě projednávaný územní plán obce Vestec.
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Část usnesení ZMČ Praha – Šeberov z 21. 4. 2008 týkající se vypuštění úseku Vestecké spojky
mezi silnicemi III/0033 (Hrnčíře směr Zdiměřice) a II/603 (ulice Vídeňská):

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje toto vyjádření k technické studii „Optimalizace
napojení Vestecké spojky, II. etapa na dálnici D1 přes Exit 4“ a technické studii „Vestecká spojka, II.
etapa, technická specifikace“:
1.
2.

3.

4.

Žádáme, aby podmínkou vydání stavebního povolení Vestecké spojky bylo pravomocné stavební
povolení na úsek 511 Pražského okruhu.
Podporuje vybudování úseku Vestecké spojky pouze v úseku od komunikace III/0033 (silnice
Hrnčíře směr Zdiměřice) k dálnici D1, sloužící pro odvedení dopravy ze Středočeského kraje na
dálnici D1 a tedy obchvatu Hrnčíř a Šeberova.
Zásadně nesouhlasí s vybudováním úseku Vestecké spojky mezi silnicemi III/0033 (Hrnčíře směr
Zdiměřice) a II/603 (ulice Vídeňská) – v návaznosti na právě projednávaný územní plán obce
Vestec, který s Vesteckou spojkou v tomto úseku nepočítá.
Žádáme prodloužení protihlukových opatření k zastavitelnému území od km 1,2 až po km 0 (Exit
4), aby byl ochráněn pozemek č. parc. 564/3, na kterém je vyprojektována nová budova základní
školy, s přerušením v místě připojení bytové zóny Průhonice, kde by bylo vhodné umístit odbočku
i směrem na Šeberov nebo nejlépe kruhovou křižovatku, aby bylo možné v budoucnu obsloužit
z Vestecké spojky pozemek č. parc. 564/3, na kterém mimo nové budovy základní školy existuje
několik studií různých typů sportovišť, a současně aby v tomto místě mohla vést pravděpodobná
varianta tramvajové trati Opatov – Čestlice. Požadavek na protihluková opatření pozemku č. parc.
564/3 byl uplatňován již k dokumentaci EIA Vestecké spojky v roce 2012 (Předkladatel
dokumentace EIA v dalším stupni projektové dokumentace vyřeší ochranu objektů v okolí
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5.

6.

výpočtových bodů KB9, KB11, KB12 a KB8UP, viz Hluková studie Ing. Karla Šnajdra ze dne
12.2.2012.)
Požadujeme, aby povrch komunikace mezi Západní komerční zónou Průhonice a silnicí III/0033
byl realizován z nízko hlučné asfaltové směsi a na rozhraní Západní komerční zóny Průhonice a
navazujícího úseku Vestecké spojky byla umístěna dynamická elektronická váha a dopravní
značka zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 12t.
Požadujeme předsazení odbočovacího pruhu o cca 50 metrů proti směru jízdy a prodloužení
napojovacího pruhu na VS o zhruba stejnou délku na kruhovém objezdu VS x K Šeberovu (křížení
s ulicí III/0033) z důvodu zamezení možnému vzdutí kolon v těchto místech.

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov pověřuje starostku Ing. Petru Venturovou odesláním
tohoto stanoviska projektantovi VPÚ DECO PRAHA a.s.
T: 31.7.2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi vystoupili manželé Perntovi, p. Pilař, p. Dostál, pí. Venturová.
Dále vystoupil p. Mencl s vyjádřením členů Sdružení Náš domov – Dobrá adresa:
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Hlasování:
Pro: Hrubá, Dostál, Archalousová, Brich, Kratochvílová, Ritt, Venturová, Žáková, Kastner, Vitvarová,
Mencl, Pilař
Proti: Kadeřábková
Návrh byl přijat 5/22/2017/ZMČ
7. Dotace neziskovým organizacím prioritně pro rozvoj sportovní výchovy mládeže v oblasti
sportovních aktivit
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka.
Již 30. 5. 2017 zveřejnila MČ výzvu pro podání žádostí za účelem poskytnutí dotace neziskovým
organizacím prioritně pro rozvoj sportovní výchovy mládeže v oblasti sportovních aktivit v souladu
s Podmínkami pro udělení dotací, schválených radou MČ Praha Šeberov usnesením č. 1/70/2017/RMČ
dne 3. 5. 2017. Žádosti bylo možné podávat do 14. 6. 2017 do 12 hodin.
MČ má k dispozici z odvodu z výherních hracích přístrojů:
Nevyužité v roce 2016: 183,5 tis. Kč
Za 4. Q. 2016: 13 tis. Kč
Celkem máme k dispozici: 196,5 tis. Kč
Žádosti podali:
1/ A.F.K.Olympia Šeberov, z. s. o 90 tis. Kč
2/ Vividus Dynamis, z. s. o 25 tis. Kč
3/ JK Trojan o 71 tis. Kč.
Celkem žádosti za 186 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje přidělení dotací neziskovým organizacím
prioritně pro rozvoj sportovní výchovy mládeže v oblasti sportovních aktivit takto:
1/ A.F.K.Olympia Šeberov, z. s. přiděluje dotaci ve výši 90 tis. Kč,
2/ Vividus Dynamis, z. s. přiděluje dotaci ve výši 25 tis. Kč,
3/ JK Trojan přiděluje dotaci ve výši 71 tis. Kč.
T: 31.7.2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi vystoupili: p. Dostál, pí. Archalousová, Kratochvílová
Hlasování:
Pro: Kadeřábková, Hrubá, Archalousová, Brich, Kratochvílová, Ritt, Venturová, Žáková, Kastner,
Vitvarová, Mencl, Pilař
Zdržel se: Dostál
Návrh byl přijat 6/22/2017/ZMČ
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8. Pronájem objektu špejchar konkrétnímu zájemci Ing. Tomáši Petrovi pro účely Centra
služeb pro využití volného času pro občany MČ Praha Šeberov a blízkého okolí, pořádání
kulturně vzdělávacích a zábavních akcí
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka.
Již 8. 6. 2017 vyvěsila MČ na základě žádosti Ing. Tomáše Petra záměr pronajmout objekt Špejchar –
Praha 4 Šeberov, ulice V Ladech (Celý objekt mimo prostor sklepa) konkrétnímu zájemci Ing. Tomáši
Petrovi pro účely Centra služeb pro využití volného času pro občany MČ Praha Šeberov a blízkého
okolí, pořádání kulturně vzdělávacích a zábavních akcí (přízemí – kavárna s dětským koutkem, 1.patro
- kosmetické a masážní studio). V přízemí zůstane zachován mobilní společenský sál pro potřeby
Městské části Praha - Šeberov zdarma a to na dobu určitou 5 let s možností (opce) prodloužení na dalších
5 let z důvodu umoření investic nájemníka (žadatele) do interiéru a vybavení pronajatých prostor
(předpokládaná výše investice do zařízení je 1,6-1,9 mil. CZK) za cenu 10.000,- Kč bez DPH / měsíc.
Energie a všechny ostatní služby bude hradit žadatel (budoucí nájemce).
Za minulý rok bylo protopeno ve špejcharu cca 200 tis. Kč, takže MČ by tímto pronájmem uspořila
přibližně tuto částku a navíc by získala 120 tis. Kč na nájmu. Dále by byl plně využit zrekonstruovaný
špejchar pro potřeby občanů MČ, vznikly by zde žádané služby – kavárna s dětským koutkem a
kosmetické a masážní studio. Zároveň by byl zachován společenský sál pro využití MČ pro účely
zasedání ZMČ, kulturní akce, vítání občánku, klub aktivních 55+ apod.
Do 15 dnů od vyvěšení, tedy do 25. 6. 2017, nebyly vzneseny k záměru žádné připomínky, lze jej tedy
schválit v ZMČ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
1. Souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem Ing. Tomášem Petrem, IČ
65882440 na pronájem objektu špejchar – Praha 4, Šeberov, ulice V Ladech (celý objekt mimo
sklepa) pro účely centra služeb pro využití volného času pro občany MČ Praha - Šeberov a
bliź kého okoli,́ pořádání kulturně vzdělávacić h a zábavnić h akcí (přiź emí – kavárna s dětským
koutkem, 1. patro - kosmetické a masážní studio). V přízemí zůstane zachován mobilní
společenský sál pro potřeby Městské části Praha - Šeberov zdarma. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 5 let s možností (opce) prodloužení na dalšić h 5 let z důvodu umoření
investic nájemníka do interiéru a vybavení pronajatých prostor. Cena nájmu bude 10 tis. Kč
měsíčně. Energie a všechny ostatní služby bude hradit nájemce.
2. Pověřuje starostku podpisem Smlouvy o nájmu nebytových prostor.
3. Souhlasí s tim
́ , že návrh Smlouvy o nájmu nebytových prostor je přiĺ ohou tohoto usneseni,́ před
podpisem může být ještě upravován, nelze však již měnit podstatné náležitosti.
T: 30.9.2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi vystoupili: pp. Pilař, Archalousová, Mencl, Kastner, Vitvarová, Venturová, Ritt,
Kadeřábková, Dostál
Dále p. Dostál podal protinávrh usnesení:
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Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
1. Souhlasí s uzavřenim
́ Smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem Ing. Tomášem Petrem, IČ
65882440 na pronájem objektu špejchar – Praha 4 Šeberov, ulice V Ladech (celý objekt mimo
sklepa) pro účely centra služeb pro využití volnih́ o času pro občany MČ Praha - Šeberov a
blízkého okolí, pořádání kulturně vzdělávacích a zábavních akcí (přízemí – kavárna s dětským
koutkem, 1. patro - kosmetické a masážní studio). V přiź emí zůstane zachován mobilní
společenský sál pro potřeby Městské části Praha - Šeberov zdarma. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 5 let s možností (opce) prodloužení na dalšić h 5 let z důvodu umoření
investic nájemníka do interiéru a vybavení pronajatých prostor. Cena nájmu bude 10 tis. Kč
měsíčně. Energie a všechny ostatní služby bude hradit nájemce.
2. Pověřuje starostku
a/ dopracovat Smlouvu o nájmu nebytových prostor,
b/ předložit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ke schválení na příští jednání
Zastupitelstva Městské části Praha – Šeberov
T: 30.9.2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
Hlasování o protinávrhu:
Pro: Kadeřábková, Hrubá, Dostál, Mencl, Pilař
Proti: Archalousová, Kratochvílová, ,Žáková, Kastner, Vitvarová
Zdržel se: Ritt, Venturová, Brich
Návrh nebyl přijat
Hlasování o původním návrhu usnesení:
Pro: Ritt, Venturová, Brich, Archalousová, Kratochvílová, Žáková, Kastner, Vitvarová
Proti: Hrubá, Dostál, Mencl, Pilař
Zdržel se: Kadeřábková
Návrh byl přijat 7/22/2017/ZMČ
9. Souhlasné prohlášení o přechodu svěřené správy nemovitostí ve vlastnictví HMP s MČ
Praha – Kunratice v důsledku změny hranic městských částí
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka.
V roce 2010 schválila obě zastupitelstva (Kunratic a Šeberova) směnu hranic městských částí. MČ Praha
- Kunratice před schválením směny všechny pozemky jí svěřené do správy od HMP „odsvěřila“ do
správy HMP. MČ Praha - Šeberov toto neučinila a tak se stále na území MČ Praha - Kunratice nacházejí
pozemky hl. m. Prahy svěřené do správy MČ Praha - Šeberov. Schválením navrženého usnesení oběma
zastupitelstvy i ZHMP dojde k nápravě (dle Statutu HMP od 1. 8. 2010 nemohou mít městské části hl.
m. Prahy ve své správě pozemky, které se nalézají na území jiné městské části). Tento bod je projednáván
jako samostatný, protože všechny pozemky jsou zatíženy buď spoluvlastnictvím, nebo duplicitou.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje
1/ Souhlasné prohlášení
o přechodu svěřené správy nemovitostí ve vlastnictví obce Hlavního města Prahy sepsané dle stanovení
§ 66 odst. 1 písm. a), odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 v platném zněni.
Městská část Praha-Šeberov, IČO: 00241717
sídlem: K Hrnčířům 160, Praha – Šeberov, PSČ: 149 00
zastoupená starostkou Ing. Petrou Venturovou,
jako městská část, která je v současnosti evidována v operátu Katastru nemovitostí se svěřenou správou
předmětných nemovitostí ve vlastnictví Hl. m. Prahy.
a
Městská část Praha-Kunratice, IČO: 00231134
sídlem: K Libuši 7/10, Praha – Kunratice, PSČ: 148 00
zastoupená starostkou Ing. Lenkou Alinčovou,
jako městská část, které jsou pozemky svěřeny do správy v důsledku změny hranic městských částí.
Prohlašují, stvrzují a svými podpisy uznávají, že současné pozemky, u kterých je v současnosti evidován
duplicitní zápis vlastnického práva, a to:
katastrální
území
Šeberov

pozemek
druh pozemku
parc.č.
1431/3
ostat. plocha

LV
1545

Šeberov

1431/5

ostat. plocha

1559

Šeberov

1431/6

ostat. plocha

1608

Šeberov

1431/7

ostat. plocha

1633

zapsané pro k.ú. Šeberov u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha.


Přešly na základě zák. ČNR č. 172/1991 Sb. ke dni účinnosti tohoto zákona do vlastnictví obce
Hlavního města Prahy a podle Statutu hlavního města Prahy a vyhlášky Hlavního města Prahy
č. 2/2000 Sb. HMP byly, svěřeny Městské části Praha-Šeberov jako nemovitosti, na jejímž
území se nacházely.



Vyhláškou 16/2011 Sb. HMP, kterou se změnila obecně závazná vyhláška 55/2000 Sb. HMP
(Statut hl.m.Prahy) s nabytí účinnosti 1.ledna 1012, došlo ke změně průběhu hranic městských
částí Kunratice a Šeberov a předmětné pozemky se nyní nacházejí na území Městské části
Praha-Kunratice.



Účastníci shodně souhlasí, prohlašují, stvrzují a svým podpisy uznávají, že svěřená správa
předmětných nemovitostí ve vlastnictví Hlavního města Prahy přechází na Městskou část
Praha – Kunratice jako na městskou část, na jejímž území se pozemky nacházejí.
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Účastníci dále prohlašují, že práva k výše uvedeným nemovitostem nejsou mezi nimi sporná ani
pochybná, žádný z nich nezpochybňuje shora uvedené prohlášení a shodně svými podpisy stvrzují, že
nynějším vlastníkem nemovitostí je Hlavní město Praha, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví
obce Městská část Praha – Kunratice.
V Praze dne: .......................
…………………………..
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice

…………………………....
Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha-Šeberov

Vlastník, Hlavní město Praha, IČ 00064581, Mariánské náměstí 2/2, Staré město, 110 00 Praha 1,
souhlasí se změnou svěřené správy předmětných nemovitostí
..........................................................
2/ Souhlasné prohlášení
o přechodu svěřené správy nemovitostí ve vlastnictví obce Hlavního města Prahy sepsané dle stanovení
§ 66 odst. 1 písm. a), odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 v platném zněni.
Městská část Praha-Šeberov, IČ: 00241717
sídlem: K Hrnčířům 160, Praha – Šeberov, PSČ: 149 00
zastoupená starostkou Ing. Petrou Venturovou
jako městská část, která je v současnosti evidována v operátu Katastru nemovitostí se svěřenou správou
předmětných nemovitostí ve vlastnictví Hl. m. Prahy.
a
Městská část Praha-Kunratice, IČ: 00231134
sídlem: K Libuši 7/10, Praha – Kunratice, PSČ: 148 00
zastoupená starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
jako městská část, které jsou pozemky svěřeny do správy v důsledku změny hranic městských částí.
Prohlašují, stvrzují a svými podpisy uznávají, že současné pozemky:
katastrální
území
Šeberov

pozemek
druh pozemku
parc.č.
1430/7
ostat. plocha

LV
1019

Šeberov

1430/8

ostat. plocha

1019

Šeberov

1430/9

ostat. plocha

1019

Šeberov

1431/1

ostat. plocha

1019

Šeberov

1434/1

ostat. plocha

1019

zapsané pro k.ú. Šeberov u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha.
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Přešly na základě zák. ČNR č. 172/1991 Sb. ke dni účinnosti tohoto zákona do vlastnictví obce
Hlavního města Prahy a podle Statutu hlavního města Prahy a vyhlášky Hlavního města Prahy
č. 2/2000 Sb. HMP byly svěřeny Městské části Praha-Šeberov jako nemovitosti, na jejímž
území se nacházely.



Vyhláškou 16/2011 Sb. HMP, kterou se změnila obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP
(Statut hl m. Prahy) s nabytí účinnosti 1. ledna 1012, došlo ke změně průběhu hranic městských
částí Kunratice a Šeberov a předmětné pozemky se nyní nacházejí na území Městské části
Praha-Kunratice.



Účastníci shodně souhlasí, prohlašují, stvrzují a svým podpisy uznávají, že svěřená správa
předmětných nemovitostí ve vlastnictví Hlavního města Prahy přechází na Městskou část Praha
– Kunratice jako na městskou část, na jejímž území se pozemky nacházejí.

Účastníci dále prohlašují, že práva k výše uvedeným nemovitostem nejsou mezi nimi ani jinými osobami
sporná ani pochybná, žádný z nich nezpochybňuje shora uvedené prohlášení a shodně svými podpisy
stvrzují, že nynějším vlastníkem nemovitostí je Hlavní město Praha, svěřená správa nemovitostí ve
vlastnictví obce Městská část Praha – Kunratice.
V Praze dne: .............
…………………………..
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice

…………………………....
Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha-Šeberov

Vlastník, Hlavní město Praha, IČ 00064581, Mariánské náměstí 2/2, Staré město, 110 00 Praha 1
souhlasí se změnou svěřené správy předmětných nemovitostí
..........................................................

T: 31.7.2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi vystoupil p. Dostál.
Hlasování:
Pro: Ritt, Venturová, Brich, Archalousová, Kratochvílová, Žáková, Kastner, Vitvarová, Hrubá, Dostál,
Mencl, Pilař
Zdržel se: Kadeřábková
Návrh byl přijat 8/22/2017/ZMČ

10. Úprava rozpočtu č. 13/2017 v souvislosti s dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů za
období 1. 1. 2017 – 30. 4. 2017
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Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
HMP na svém jednání ZHMP dne 15. 6. 2017 schválilo rozdělení dotací z odvodu z výherních hracích
přístrojů za období 1. 1. 2017 – 30. 4. 2017 městským částem. Dotace bude rozdělena podle klíče daného
HMP.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 13/2017 v souvislosti s dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů za období 1. 1. 2017 – 30. 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

98

Příjem + 107 tis.
Kč

231

3412 – Sportovní 5222 400
zařízení
Podpora
neziskových
organizací, které zajišťují
organizovanou
sportovní
výchovu mládeže

98

Výdaj + 53,5 tis.
Kč

231

3412 – Sportovní 5169 – Nákup ost. služeb
zařízení

400

98

Výdaj + 53,5 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 + 107 tis.
Kč

231

33995169 – Nákup ost. služeb
Ostatní záležitosti
kultury, církví a
sdělovacích
prostředků

600

98

Výdaj + 77 tis. Kč

231

33995175 – Pohoštění
Ostatní záležitosti
kultury, církví a
sdělovacích
prostředků

600

98

Výdaj + 30 tis. Kč

ORJ

UZ

ORG

částka

T: 30.6.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
Pro: všichni
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Návrh byl přijat 9/22/2017/ZMČ
11. Úprava rozpočtu č. 14/2017 v souvislosti s vratkou podílu na daňové povinnosti k dani z
příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016 městským částem
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
HMP na svém jednání ZHMP dne 15. 6. 2017 schválilo vratku podílu na daňové povinnosti k dani z
příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016 městským částem. MČ jí použije na
dofinancování opravy ulice Ladech II.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 14/2017 v souvislosti s vratkou podílu na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za
zdaňovací období roku 2016 městským částem:
SU

Kapitola

Položka

231

6330Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

4137 1000 99
Převody
mezi
statutárními městy (hl. m.
Prahou)
a
jejich
městskými obvody nebo
částmi

231

2212 – Silnice

6121 Budovy, haly a stavby

ORJ

300

UZ

99

ORG

částka
Příjem + 187,8 tis.
Kč

80319000108

Výdaj + 187,8 tis.
Kč

T: 30.6.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
V diskuzi vystoupili p. Dostál a pí. Archalousová.
Hlasování:
Pro: Ritt, Venturová, Brich, Archalousová, Kratochvílová, Žáková, Kastner, Vitvarová, Mencl, Pilař,
Kadeřábková
Zdržel se: Hrubá, Dostál
Návrh byl přijat 10/22/2017/ZMČ

12. Úprava rozpočtu č. 15/2017 v souvislosti s bodem č. 8 Schváleného programového rámce
Zastupitelstva MČ Praha-Šeberov na roky 2017-2018 (Údržba městské části - oprava
chodníků a komunikací)
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
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Vzhledem k tomu, že ZMČ schválilo již 30. ledna 2017 Programový rámec ZMČ Praha – Šeberov na
roky 2017-2018 a v bodě 8. Údržba městské části je bod generelní opravy chodníků a komunikací,
nechala RMČ zpracovat pasport nutných oprav a postupně bude tyto opravy realizovat. Proto budou
přesunuty finanční prostředky ve výši 2 mil. Kč z položky rozpočtované na neuskutečněný nákup č. p.
1 na položku opravy silnic.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 15/2017 v souvislosti s bodem č. 8 Schváleného programového rámce Zastupitelstva MČ PrahaŠeberov na roky 2017-2018 (Údržba městské části - oprava chodníků a komunikací):
SU

Kapitola

Položka

ORJ

231

6171 Činnost
místní
správy

6121 – Budovy, haly a
stavby

900

231

2212 –
Silnice

5171 – Opravy a
udržování

300

UZ

OR
G
108

částka
Výdaj - 2000 tis. Kč

Výdaj + 2000 tis. Kč

T: 30.6.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
V diskuzi vystoupili pí. Venturová, pí. Kadeřábková, p. Ritt a p. Dostál.
P. Dostál požádal pí. starostku o zaslání pasportu.

Hlasování:
Pro: všichni

Návrh byl přijat 11/22/2017/ZMČ

13. Úprava rozpočtu č. 16/2017 v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání za rok 2016
Návrh usnesení přednesla pí. místostarostka Archalousová.
MHMP nám zaslal tuto rozpočtovou změnu v souvislosti s finančním vypořádáním ke schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 16/2017 v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání za rok 2016:
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SU

Kapitola

231

8115-

Položka

ORJ

UZ

1000

81

Změny stavu
krátkodobých
prostředků na
bankovních
účtech
231

231

ORG

částka
Příjem
15000

6330-

5347 –

Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní
úrovně

Převody
mezi
statutárními
městy (hl. m.
Prahou) a jejich
městskými
částmi

8115-

1000

81

Výdaj
15000

1000

2800

1000

2800

Změny stavu
krátkodobých
prostředků na
bankovních
účtech
231

6330-

5347-

Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní
úrovně

Převody
mezi
statutárními
městy (hl. m.
Prahou) a jejich
městskými
částmi

T: 30.6.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
V diskuzi vystoupili p. Mencl a pí. Archalousová.

Hlasování:
Pro: Ritt, Venturová, Brich, Archalousová, Kratochvílová, Žáková, Kastner, Vitvarová, Pilař,
Kadeřábková, Hrubá, Dostál
Zdržel se: Mencl
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Návrh byl přijat 12/22/2017/ZMČ
14. Úprava rozpočtu č. 17/2017 v souvislosti s nutností výměny sítí okolo hřiště v Hrnčířích a
hřiště u ZŠ
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová a současně se omluvila za dodatečné
zařazení této změny na program zastupitelstva. Rozpočtová změna je navržena na základě žádosti
ředitele ZŠ o výměnu sítí okolo hřiště u ZŠ v době prázdnin a cenových nabídek, které se podařilo
zajistit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 17/2017 v souvislosti s nutností výměny sítí okolo hřiště v Hrnčířích a hřiště u ZŠ:
Položka

SU

Kapitola

ORJ

231

6171 - Činnost 6121 – Budovy, haly a stavby
místní správy

900

231

3412
– 5171 – Opravy a udržování
Sportovní
zařízení
v majetku obce

300

UZ

ORG

částka

108

Výdaj - 150 tis. Kč

Výdaj + 150 tis. Kč

T: 30.6.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
V diskuzi vystoupili: pí. Hrubá, Pilař, Dostál.
Hlasování
Pro: všichni
Návrh byl přijat 13/22/2017/ZMČ

15. Různé, informace
 Pí. starostka informovala o probíhající rekonstrukci kanalizace v Hrnčířích.
Pan Kastner se omluvil a odešel ze zasedání ZMČ v 19:55.




Pan Pilař se ptal, zda stavebník nových domů za Kovářským rybníkem počítá také
s vybudováním protihlukových opatření.
Pan Dostál se ptal na pokračování jednání se spol. Sheriden.
Pan Dostál přednesl prohlášení a požádal, aby bylo součástí zápisu:

Na minulém zasedání zastupitelstva MČ Praha – Šeberov jsem upozornil na chybné zveřejnění jak
pozvánky na zasedání, tak i zákonem stanovených podkladů pro projednání bodu Schválení
závěrečného účtu. V den jednání, tj. 15. 5. 2017, nebyl žádný z výše uvedených dokumentů
zveřejněn na webových stránkách MČ v sekci úřední deska. Vzhledem k této skutečnosti jsem se
domníval, že dokumenty nebyly zveřejněny na elektronické úřední desce. Současná elektronická
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úřední deska totiž nemá zpřístupněn archiv úřední desky, kde by se dalo zpětně dohledat jaké a po
jakou dobu byly dokumenty zveřejněny. Dle výpisu z archivu úřední desky zaslané paní starostkou
byly předmětné dokumenty zveřejněny, ale po kratší dobu, než by bylo žádoucí. Dokumenty
k Závěrečnému účtu byly vyvěšeny od 25. 4. 2017 po dobu 18 dnů, tj. pouze do pátku 12. 5. 2017.
Dle Zákona č 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17 Závěrečný účet
odst. 6) musí zveřejnění trvat až do schválení závěrečného účtu. Pozvánka na zasedání
zastupitelstva byla zveřejněna dne 5.5.2017 po dobu 10 dnů, tj. do neděle 14.5. Z výše uvedených
důvodů tudíž nebyly doklady v den konání zasedání k dispozici občanům na elektronické úřední
desce. Dnes, tj. 26.6.2017, se situace opakuje, na elektronické úřední desce není opět informace o
konání zastupitelstva, přičemž do včerejšího dne byla zveřejněna. Doporučuji proto důsledně
kontrolovat při zadávání podkladů na elektronickou úřední desku dobu zveřejnění, aby i v den konání
zastupitelstva byly informace dostupné občanům městské části. Zároveň doporučuji zpřístupnit
archiv elektronické úřední desky všem uživatelům. Pokud by toto měl být technický či jiný problém,
požaduji, aby mně jako předsedovi kontrolního výboru byl umožněn přístup do tohoto archivu pro
provádění kontroly, tak jak ukládá Zákon o hlavním městě Praze.





Paní Kadeřábková se zeptala na zásobování hřbitova vodou.
Paní Archalousová informovala o nové aplikaci MČ pro chytré telefony.
Pan Mencl se zeptal na postup jednání s panem Rybou ohledně chodníku
Pan Mencl se ptal, za jakou cenu byla prodána č. p. 1 novým majitelům.

Jednání bylo ukončeno ve 20:15 hod.
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 27. 6. 2017.
Zapsala: Ludmila Dvořáková
Zápis ověřili:

Ing. Vladimír Mencl – nepodepsal

Jan Brich

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha-Šeberov
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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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