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

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 25. 9. 2017
Přítomní členové zastupitelstva: RNDr. Michaela Archalousová, Jan Brich, Ing. Vladimír Mencl,
Ing. Věra Kratochvílová, Ing. Jiří Ritt, Ing. Petra Venturová, Jitka Žáková, Jan Kastner, Mgr.
Květoslava Vitvarová, Ing. Jana Kadeřábková, Mgr. Zdeněk Paroulek
Omluveni: Ing. Miroslav Dostál, Marta Hrubá, PaedDr. Jiří Pilař (přišel v 19:00)
Neomluven: Marco Richter
Zapisuje: Ludmila Dvořáková
Hosté: Petr Štěpánek
Hlasování zaznamenáno jmenovitě (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 18:00 hodin. Konstatovala, že je přítomno 11
z 15 zastupitelů, a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Volba ověřovatelů zápisu
Paní starostka navrhuje za ověřovatele zápisu pp. Bricha a Žákovou.
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje za ověřovatele zápisu z 23. ZMČ Praha Šeberov dne 25. 9. 2017 pp. Bricha a Žákovou.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 1/23/2017/ZMČ
3. Schválení programu
Doplnění bodů:
Doplnění bodu: Úprava rozpočtu č. 26/2017 v souvislosti s přijetím účelové neinvestiční dotace
určené na úhradu výdajů vzniklých hlavnímu městu Praze a jeho městským částem v souvislosti
s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2018
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Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje doplnění bodu Úprava rozpočtu č. 26/2017 v souvislosti s přijetím účelové
neinvestiční dotace určené na úhradu výdajů vzniklých hlavnímu městu Praze a jeho městským částem
v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2018 do programu 23. zasedání
ZMČ.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 2/23/2017/ZMČ
Doplněný program:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola zápisu předchozího zasedání
Kontrola plnění předchozích usnesení
Žádost o změnu územního plánu pozemků parc.č.569/8, 569/9, 569/24, 570/4, 572/10,
k.ú. Šeberov z funkčních ploch LR, VOP a ZMK na funkční plochu OB
7. Vymáhání plnění smlouvy se spol. Sheridan
8. Soubor smluv týkajících se výstavby Senior Rezidence Šeberov
9. Zpráva o činnosti RMČ za 1. pololetí 2017
10. Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 22.6.2017 a 24.7.2017
11. Jmenování tajemníka výborů
12. Úprava rozpočtu č. 20/2017 v souvislosti s nákupem nového party stanu
13. Úprava rozpočtu č. 21/2017 v souvislosti s opravou budovy ZŠ V Ladech
14. Úprava rozpočtu č. 22/2017 v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace od HMP na
úpravy Hrnčířského hřbitova
15. Záměr vypsání veřejných zakázek v souvislosti s úpravami Hrnčířského hřbitova
16. Záměr vypsání veřejných zakázek v souvislosti s rekonstrukcí komunikací Lipenská,
Osvětová a Rojická – II. etapa
17. Úprava rozpočtu č. 23/2017 v souvislosti se zimní údržbou
18. Úprava rozpočtu č. 24/2017 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP VVV v rámci výzvy
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
19. Úprava rozpočtu č. 25/2017 v souvislosti s přijetím investiční dotace od HMP na
vybudování fitparku
20. Vyřazení pohledávek z podrozvahy
21. Zástupce městské části Praha – Šeberov ve školské radě Základní školy, Praha 4,
V Ladech 6
22. Úprava rozpočtu č. 26/2017 v souvislosti s přijetím účelové neinvestiční dotace určené na
úhradu výdajů vzniklých hlavnímu městu Praze a jeho městským částem v souvislosti
s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2018
23. Různé, informace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje program jako celek v navrženém doplněném znění.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 3/23/2017/ZMČ
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:
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna schválená usnesení jsou již splněna nebo probíhají.
6. Žádost o změnu územního plánu pozemků parc.č.569/8, 569/9, 569/24, 570/4, 572/10, k.ú.
Šeberov z funkčních ploch LR, VOP a ZMK na funkční plochu OB
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. starostka:
Dne 21. 7. 2017 došla na ÚMČ Praha – Šeberov žádost o změnu územního plánu pí. Jitky Kastnerové,
zastoupené advokátem Mgr. Markem Ulmanem, která byla původně zaslána na ÚMČ Praha 4. Změna
se týká pozemků parc.č.569/8, 569/9, 569/24, 570/4, 572/10, k.ú. Šeberov. Požadovaná změna je
z funkčních ploch LR, VOP a ZMK na funkční plochu OB. Žádost byla dne 28.7.2017 předložena na
jednání stavební komise RMČ, která k žádosti vydala následující vyjádření:
SK nesouhlasí se změnou územního plánu v této lokalitě, neboť se jedná o pozemky celoměstské
zeleně, které se navíc nacházejí uprostřed funkčního celku. Dle hlukové studie Vestecké spojky,
nebude možno umisťovat stavby RD v tomto území.
Žádostí se dále zabývala RMČ 7.8.2017 a přijala následující usnesení č. 7/76/2017/RMČ:
RMČ na základě doporučení Stavební komise RMČ Praha - Šeberov nedoporučuje změnu územního
plánu pozemků parc.č.569/8, 569/9, 569/24, 570/4, 572/10, k.ú. Šeberov z funkčních ploch LR, VOP a
ZMK na funkční plochu OB a souhlasí se zařazením tohoto bodu na nejbližší zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov na základě doporučení Stavební komise RMČ Praha Šeberov ze dne 28.7.2017 nedoporučuje změnu územního plánu pozemků parc. č. 569/8, 569/9,
569/24, 570/4, 572/10, k. ú. Šeberov z funkčních ploch LR, VOP a ZMK na funkční plochu OB a
pověřuje starostku odesláním tohoto stanoviska žadateli a na MHMP.
T: 31.10.2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi vystoupil p. Ritt. P. Kastner uvedl, že je ve střetu zájmů a proto se zdrží hlasování.
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Hlasování:
Pro: Archalousová, Brich, Mencl, Kratochvílová, Ritt, Venturová, Žáková, Vitvarová, Paroulek
Proti: Kadeřábková
Zdržel se: Kastner
Návrh byl přijat 4/23/2017/ZMČ
7. Vymáhání plnění smlouvy se spol. Sheridan a.s.
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. starostka:
Po mnoha neúspěšných kontaktech spol. Sheridan jak bývalým starostou Dostálem, tak bývalou i
současnou starostkou Venturovou se MČ opět obrátila na advokátku, která pracovala na smlouvě se
spol. Sheridan a účastnila se jednání s nimi, JUDr. Ivanu Slivkaničovou, která nám dne 14.8.2017
zaslala e-mailem následující stanovisko:
„Vážená paní starostko,
k vašemu dotazu na právní postavení společnosti Sheridan a.s. sděluji, že tato společnost je i nadále
zapsaná v příslušném obchodním rejstříku vedeném MS v Praze. Jde však o společnost, která
dlouhodobě porušuje platné právní předpisy tím, že od roku 2012 neplní povinnosti stanovené platným
právním řádem ČR, konkrétně tím, že do příslušné sbírky listin vedené OR neukládá listiny stanovené
zákonem jako je účetní závěrka, výkaz zisků a ztrát, zpráva auditora a další dokumenty. Navíc
příslušné funkční období osob jednajících za společnost již uplynulo a tyto osoby již nejsou oprávněné
společnost zavazovat ani za ni jednat. Nelze s ní tedy uzavřít žádnou dohodu a případné vymáhání
pohledávek doporučuji pečlivě zvážit, protože jakékoli vymáhání nepovede s vysokou mírou
pravděpodobnosti, k jejich vymožení, neboť poslední uveřejněné účetní doklady svědčí o účetní ztrátě
společnosti v řádech milionů korun. S pozdravem, JUDr. Ivana Slivkaničová, advokát“
Na základě tohoto e-mailu od JUDr. Slivkaničové RMČ dne 28.8.2017 usnesením 7/78/2017/RMČ
navrhla ZMČ, aby schválilo usnesení, kterým zastaví pokračování v jednání se společností Sheridan a
vymáhání pohledávky za touto společností z důvodu vysoké míry pravděpodobnosti neúspěšného
vymáhání a tím neefektivního vynaložení finančních prostředků MČ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov na základě právního stanoviska JUDr. Ivany
Slivkaničové souhlasí s tím, aby Městská část Praha - Šeberov již dále nevymáhala plnění smlouvy
uzavřené se společností Sheridan a.s. z důvodu vysoké míry pravděpodobnosti neúspěšného vymáhání
a tím neefektivního vynaložení finančních prostředků městské části.
T: 31.12.2017
Zodpovídá: Venturová
V diskuzi vystoupili pp. Mencl, Venturová
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Hlasování:
Pro: Archalousová, Brich, Kastner, Kratochvílová, Ritt, Venturová, Žáková, Vitvarová, Paroulek
Proti: Kadeřábková
Zdržel se: Mencl
Návrh byl přijat 5/23/2017/ZMČ
8. Soubor smluv týkajících se výstavby Senior Rezidence Šeberov
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. starostka:
Z důvodu toho, že plánovací smlouva mezi MČ Praha – Šeberov a SICOM spol. s r.o., která byla
uzavřena dne 30.4.2014 a dále k ní byly podepsány dodatky č. 1 dne 17.12.2015 a č. 2 dne 9.11.2016,
byla postavena na předpokladu, že Senior Rezidence Šeberov bude stavěna dříve než navazující
náměstí, je třeba přijmout dodatek č. 3, který bude reflektovat změnu pořadí staveb, aby náměstí
mohlo být již nyní postaveno na co největší ploše.
Dále bylo v plánovací smlouvě vč. uzavřených dodatků dohodnuto uzavření smluv o směně pozemků,
o zřízení služebností stezky a cesty, o právu provést stavbu, o zřízení služebností inženýrských sítí a
nájemních smluv. Současně bylo dne 26.6.2017 vydáno Odborem výstavby ÚMČ Praha 11
Rozhodnutí o umístění stavby nazvané Senior Rezidence Šeberov, sp. zn. OV/16/068417/Krt (nabylo
právní moci dne 1.8.2017).
Z výše uvedených důvodů byly zpracovány návrhy dodatku č. 3 k plánovací smlouvě, smlouvy o
směně pozemků, o zřízení služebností stezky a cesty, o právu provést stavbu, o zřízení služebností
inženýrských sítí a nájemních smluv.
RMČ dne 13.9.2017 souhlasila usnesením č. 11/79/2017/RMČ se zařazením schválení výše uvedeného
souboru smluv na jednání ZMČ.
Záměr směny pozemků, zřízení služebností stezky a cesty, uzavření smlouvy o právu provést stavbu,
zřízení služebností inženýrských sítí, uzavření nájemních smluv na 2 pozemky byl zveřejněn na úřední
desce dne 8.9.2017, kde byl zveřejněn do 25.9.2017. Nebyly k němu vzneseny žádné připomínky, lze
tedy uvedené smlouvy v ZMČ schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
1. souhlasí s uzavřenim
́
a. dodatku č. 3 k plánovací smlouvě se spol. Sicom spol. s r.o.,
b. směnné smlouvy na směnu části pozemku č. parc. 116/6, k. ú. Šeberov ve vlastnictví Hl. m.
Prahy, ve správě Městské části Praha – Šeberov, o ploše cca 115m2 a části pozemku 116/1, k.
ú. Šeberov ve vlastnictví Družstva Centrum Šeberov o ploše shodné nebo větší,
c. smlouvy o zřízení služebností stezky a cesty s Družstvem Centrum Šeberov na služebných
pozemcích parc. č. 116/6, 116/7, 117 a 121/2, vše k. ú. Šeberov, ve prospěch panujících
pozemků parc. č. 116/1 a parc. č. 116/2, vše k. ú. Šeberov, služebnosti budou opravňovat k
přístupu na panující pozemky za účelem užívání a provozování objektů Senior Rezidence
Šeberov včetně s nimi souvisejících parkovacích stání a pozemních komunikací jak současného
tak i budoucího vlastníka panujících pozemků, služebnosti budou zřízeny za jednorázovou
úplatu ve výši 1000,- Kč bez DPH,
d. smlouvy o právu provést stavbu komunikace, inženýrských sítí, terénních úprav, oplocení,
opěrné stěny, chodníku a zeleně na pozemcích č. parc. 116/6, 116/7, 121/2, 117, 32/1, 99/1,
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1449/1, 99/3, 99/13, 99/2, 1449/9 a 1449/10, vše k. ú. Šeberov, které jsou ve vlastnictví Hl. m.
Prahy, svěřené do správy Městské části Praha – Šeberov, a to v souladu s Rozhodnutím o
umístění stavby nazvané Senior Rezidence Šeberov, vydané Odborem výstavby Úřadu městské
části Praha 11 dne 26.6.2017, sp. zn. OV/16/068417/Krt., s Družstvem Centrum Šeberov –
stavebníkem, stavebníkovi vznikne oprávnění provádět stavbu (a to i prostřednictvím jím
určených třetích osob), vstupovat a vjíždět na dotčenou nemovitost v souvislosti se zřizováním
uvedené stavby, aniž by stavebník byl povinen hradit vlastníku nemovitostí za takové užívání
dotčených nemovitostí stavebníkem a jím určenými třetími osobami jakoukoli odměnu či
náhradu.
e. smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností inženýrských sítí s Družstvem Centrum
Šeberov na služebných pozemcích č. parc. 116/6, 116/7, 121/2, 117, 32/1, 99/1, 1449/1, 99/3,
99/13, 99/2, 1449/9 a 1449/10, vše k. ú. Šeberov, které jsou ve vlastnictví Hl. m. Prahy svěřené
do správy Městské části Praha – Šeberov, a to v souladu s Rozhodnutím o umístění stavby
nazvané Senior Rezidence Šeberov, vydané Odborem výstavby Úřadu městské části Praha 11
dne 26.6.2017, sp. zn. OV/16/068417/Krt. Služebnost ke každé přípojce inženýrských sítí bude
zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 5000,- Kč bez DPH.
f. nájemní smlouvy s Družstvem Centrum Šeberov části pozemku č. parc. 116/6, k. ú. Šeberov, o
ploše 160 m2 na dobu určitou a to do doby dokončení stavby pozemní komunikace na části
pozemků č. parc. 116/6 a 121/2, vše k. ú. Šeberov, a napojení této pozemní komunikace na
veřejně přístupnou pozemní komunikaci a to za cenu 100 Kč/m2/rok bez DPH.
g. nájemní smlouvy s Družstvem Centrum Šeberov části pozemku č. parc. 117, k. ú. Šeberov o
ploše 300 m2 na dobu určitou 12 měsíců od zahájení stavby Senior Rezidence Šeberov pro
dočasné zajištění stavební jámy a to za cenu 100 Kč/m2/rok bez DPH.
2. pověřuje starostku podpisem dodatku a smluv uvedených v bodě 1. tohoto usnesení.
3. souhlasí s tim
́ , že návrhy dodatku a smluv uvedených v bodě 1 tohoto usnesení jsou přiĺ ohou
tohoto usneseni,́ před podpisem mohou být ještě upravovány, nelze však již měnit podstatné
náležitosti.
4. pověřuje Radu Městské části Praha – Šeberov schválením smluv o zřízení služebností jednotlivých
inženýrských sítí s Družstvem Centrum Šeberov na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebností inženýrských sítí, uvedené v bodě 1. e. tohoto usnesení, a to do šesti měsíců, po vydání
kolaudačního souhlasu na stavbu Senior Rezidence Šeberov. Služebnost ke každé přípojce
inženýrských sítí bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 5000,- Kč bez DPH.
Termín plnění pro body usnesení 1., 2., 3.: 31.12.2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi vystoupili pp. Kadeřábková, Archalousová, Venturová.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 6/23/2017/ZMČ
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9. Zpráva o činnosti RMČ za 1. pololetí 2017
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. starostka:
V souladu se zákonem o hl. m. Praze č.131/2000Sb. v platném znění, §70, odst. (4) rada Městské části
Praha – Šeberov předkládá na základě usnesení 18/79/201/RMČ ze dne 13.9.2017 Zastupitelstvu
Městské části Praha - Šeberov tuto zprávu o své činnosti za první pololetí roku 2017:
RMČ se sešla 16krát v prvním pololetí roku 2017.
Jednání byla zaznamenávána formou zápisu a usnesení, které jsou od února 2017 zveřejňovány na
internetových stránkách www.seberov.cz nejpozději do 7 dnů od konání RMČ. V lednu 2017 byla
zveřejněna ještě pouze usnesení, zápisy jsou k nahlédnutí na Úřadu MČ.
RMČ od února 2017 pravidelně kontroluje plnění usnesení RMČ. Kontrola se provedla zpětně od
30.11.2016.
RMČ konstatuje, že vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti tajemnice Úřadu MČ plní její
úkoly paní starostka, paní místostarostka Archalousová a paní Dvořáková.
RMČ dále konstatuje, že organizační struktura Úřadu MČ dále není naplněna ve funkci ekonoma.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Městské části
Praha – Šeberov za 1. pololetí 2017.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 7/23/2017/ZMČ

10. Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 22.6.2017 a 24.7.2017
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. starostka:
Dne 22.6.2017 probíhalo druhé jednání finančního výboru. Předseda výboru pan Mencl požádal o
zařazení projednání tohoto zápisu na poslední jednání zastupitelstva. Jelikož projednání zápisu nebylo
schváleno jako doplnění programu, navrhuji tento zápis projednat nyní. Další jednání finančního
výboru proběhlo 24.7.2017. K tomuto zápisu v souladu s jednacím řádem výborů, článkem 5 bodem 4
kontrolované osoby vyhotovily vyjádření k zápisu, které paní starostka zaslala předsedovi panu
Menclovi a požádala ho, aby dále postupoval v souladu s jednacím řádem a informoval další členy
finančního výboru. Vzhledem k tomu, že se pan Mencl již dále neozval, předkládám zápis FV spolu
s vyjádřením kontrolovaných osob na jednání zastupitelstva k projednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov bere na vědomí zápisy z jednání finančního výboru ze
dne 22.6.2017 a 24.7.2017 a pověřuje starostku jejich zveřejněním na webových stránkách
www.seberov.cz, včetně vyjádření kontrolovaných osob.
V diskuzi vystoupil p. Mencl a pí. starostka. P. Mencl přečetl své vyjádření a požádal, aby bylo
součástí zápisu. Dále podal protinávrh usnesení.
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Protinávrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov ukládá starostce, RMČ a osobám se svěřenou
kompetencí postupovat podle uzavřených smluv a správci rozpočtu postupovat dle platných
rozpočtových pravidel.
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov pověřuje starostku Ing. Venturovou
- zajištěním potřebných výše vyjmenovaných podkladů a informací
- prověřením důvodu a způsobu likvidace originálních podkladů a porovnáním se zněním
příslušné smlouvy se zhotovitelem, vnitřními normami MČ, resp. s platnými předpisy
Hlasování o protinávrhu usnesení:
Pro: Mencl, Kadeřábková
Proti: Archalousová, Brich, Kratochvílová, Venturová, Žáková, Vitvarová
Zdržel se: Kastner, Ritt, Paroulek
Návrh nebyl přijat.
Hlasování o návrhu usnesení:
Pro: Archalousová, Brich, Kastner, Kratochvílová, Ritt, Venturová, Žáková, Vitvarová
Proti: Mencl, Kadeřábková
Zdržel se: Paroulek
Návrh byl přijat 8/23/2017/ZMČ
11. Jmenování tajemníka výborů
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. starostka:
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V souladu s jednacím řádem výborů, článkem 1 odst. 5 a platnou organizační strukturou Úřadu
městské části navrhuji jako tajemníka výborů paní Ludmilu Dvořákovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov jmenuje tajemnicí výborů zastupitelstva MČ Praha
Šeberov paní Ludmilu Dvořákovou.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 9/23/2017/ZMČ

12. Úprava rozpočtu č. 20/2017 v souvislosti s nákupem nového party stanu
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová:
Již dne 19.10.2016 usnesením č. 7/54/RMČ schválila odvolaná RMČ nákup nového párty stanu.
Částka na jeho nákup však nebyla rozpočtována, a to ani na rok 2017, proto je nyní nutné udělat
předloženou rozpočtovou úpravu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 20/2017 v souvislosti s nákupem nového párty stanu:
SU

Kapitola

Položka

ORJ

231

6171
– 6122
Činnost
Stroje,
místní správy přístroje
zařízení

– 900

ORG

částka
Výdaj + 59
tis. Kč

a

6171
– 5166
– 900
Činnost
Konzultační,
místní správy poradenské a
právní služby

231

UZ

Výdaj – 59
tis. Kč

T: 30.9.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
V diskuzi vystoupil p. Mencl.
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brich, Kadeřábková, Kastner, Kratochvílová, Ritt, Venturová, Žáková, , Vitvarová,
Paroulek
Zdržel se: Mencl
Návrh byl přijat 10/23/2017/ZMČ
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13. Úprava rozpočtu č. 21/2017 v souvislosti s opravou budovy ZŠ V Ladech
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka a doplnila pí. místostarostka Archalousová:
V rozpočtu pro rok 2017 byla rozpočtována spoluúčast na rekonstrukci ZŠ (zateplení, kotelna, vlhkost)
ve výši 2 mil. Kč s tím, že měla být dále získána dotace ve výši 75% z OPŽP. Z OPŽP by však mohlo
být letos získáno jen cca 22%. Při zateplení čelní fasády by dále došlo k nevratnému poškození
historického vzhledu budovy. Proto budou provedeny pouze nové drenáže, soklové omítky, oprava
štítové stěny a nátěr čelní fasády. Z uvedeného důvodu je třeba provést rozpočtovou úpravu a převést
část prostředků ve výši 210 tis. Kč z investiční položky na opravy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 21/2017 v souvislosti s opravou budovy ZŠ V Ladech:
Položka

ORJ

UZ

ORG

částka

SU

Kapitola

231

3117 – První 5171
stupeň
Opravy
základních
udržování
škol

– 400
a

Výdaj
+
210 tis. Kč

231

3117 – První 6121
– 400
stupeň
Budovy, haly
základních
stavby
škol

Výdaj
–
210 tis. Kč

T: 30.9.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 11/23/2017/ZMČ
14. Úprava rozpočtu č. 22/2017 v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace od HMP na úpravy
Hrnčířského hřbitova
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová:
Dne 14.9.2017 schválilo ZHMP přidělení účelově vázané neinvestiční dotace naší městské části
z investiční rezervy HMP na úpravy Hrnčířského hřbitova (oprava hřbitovních zdí, márnice, cestiček,
studny, nákup nového mobiliáře a dosadba zeleně) ve výši 2,5 mil. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 22/2017 v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace od HMP na úpravy Hrnčířského hřbitova:
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SU

Kapitola

Položka

231

6330Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní
úrovně

4137 800
Převody
mezi
statutárními
městy (hl. m.
Prahou)
a
jejich
městskými
obvody nebo
částmi
–
Hřbitov

231

3632
Hřbitov

– 5171
Opravy
udržování

ORJ

– 800
a

UZ

ORG

částka

81

Příjem
+
2500
tis.
Kč

81

Výdaj
2500
Kč

+
tis.

T: 30.9.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování
Pro: všichni
Návrh byl přijat 12/23/2017/ZMČ
15. Záměr vypsání veřejných zakázek v režimu zakázky malého rozsahu na úpravy
Hrnčířského hřbitova
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. starostka:
Vzhledem k tomu, že dne 14.9.2017 schválilo ZHMP přidělení účelově vázané neinvestiční dotace
naší městské části z investiční rezervy HMP na úpravy Hrnčířského hřbitova (oprava hřbitovních zdí,
márnice, cestiček, studny, nákup nového mobiliáře a dosadba zeleně) ve výši 2,5 mil. Kč a dotace musí
být čerpána v letošním roce, je třeba urychleně vysoutěžit jednotlivé práce. Proto je ZMČ předloženo
usnesení, že souhlasí se záměrem vypsání veřejných zakázek v režimu zakázky malého rozsahu na
jednotlivé práce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov souhlasí se záměrem vypsání veřejných zakázek
v režimu zakázky malého rozsahu na úpravy Hrnčířského hřbitova.
T: průběžně po dobu realizace úprav Hrnčířského hřbitova
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 13/23/2017/ZMČ
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16. Záměr vypsání veřejných zakázek v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na
rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická – II. etapa
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. starostka:
Vzhledem k tomu, že již 15.9.2016 schválilo ZHMP převod finančních prostředků ve výši 10,3 mil.
Kč z OTV MHMP do rozpočtu naší městské části, a to na rekonstrukci komunikací Lipenská,
Osvětová a Rojická - II. etapa (Záměr obsahuje rekonstrukci komunikační sítě včetně úpravy a oprav
dotčených inženýrských sítí, dešťové kanalizace a související úpravy zeleně a veřejných ploch. Záměr
navazuje na rekonstrukci komunikací Lipenská a Osvětová – I. etapu, která byla provedena v
souvislosti s odstraňováním následků povodní z roku 2013. Realizací záměru bude dokončena
rekonstrukce jak povrchů komunikací, tak i kanalizace. Jedná se o jedny z posledních komunikací v
obci, jejichž současný stav je žalostný a vyžadující kompletní rekonstrukci.) je nutné začít tuto částku
nejpozději v letošním roce začít čerpat, jinak o ní naše městská část přijde. Proto je ZMČ předloženo
usnesení, že souhlasí se záměrem vypsání veřejných zakázek v režimu zjednodušeného podlimitního
řízení na jednotlivé práce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov souhlasí se záměrem vypsání veřejných zakázek
v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a
Rojická – II. etapa v jednotlivých částech.
T: průběžně po dobu realizace rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická – II.
etapa
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi vystoupili pp. Mencl, Venturová.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 14/23/2017/ZMČ

17. Úprava rozpočtu č. 23/2017 v souvislosti se zimní údržbou
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová:
Na zimní údržbu nebyla v rozpočtu pro rok 2017 rozpočtována žádná částka. Navíc byly až v lednu
2017 proplaceny faktury spol. Green Project za únor, březen a prosinec 2016 v celkové částce 80.511,které tak jsou ve výdajích roku 2017. Proto je nutné udělat rozpočtovou úpravu na již vyplacené částky
i na předpoklad za 4. Q. 2017. Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti tajemnice navrhujeme
převést částku 160 tis. Kč z položky na platy zaměstnanců.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 23/2017 v souvislosti se zimní údržbou:
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SU

Kapitola

Položka

ORJ

231

2212 Silnice

5169 Nákup
ostatních
služeb

300

Výdaj +
160
tis.
Kč

231

6171
Činnost
místní
správy

– 5011 – Platy 900
zaměstnanců
v pr. poměru

Výdaj
160
tis.
Kč

UZ

ORG

částka

T: 30.9.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brich, Kadeřábková, Kastner, Kratochvílová, Ritt, Venturová, Žáková, Vitvarová,
Paroulek
Zdržel se: Mencl
Návrh byl přijat 15/23/2017/ZMČ

18. Úprava rozpočtu č. 24/2017 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP VVV v rámci výzvy
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová:
ZŠ V Ladech zpracovala tzv. šablony pro MŠ a ZŠ – žádosti o dotaci z OP VVV v rámci výzvy
„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Na jejich
základě byla škole přidělena dotace ve výši 267,6 tis. Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 24/2017 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I:
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

Zápis 23.
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000033063

ORG

částka
Příjem
+ 267,6
tis. Kč
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231

3117-

5331-

400

103133063

První stupeň Neinvestiční
základních
příspěvky
škol
zřízeným
příspěvkovým
organizacím
231

3117-

5331-

Výdaj
+ 133,8
tis. Kč

400

103533063

První stupeň Neinvestiční
základních
příspěvky
škol
zřízeným
příspěvkovým
organizacím

Výdaj
+ 133,8
tis. Kč

T: 30.9.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
V diskuzi vystoupili pp. Ritt, Archalousová.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 16/23/2017/ZMČ

19. Úprava rozpočtu č. 25/2017 v souvislosti s přijetím investiční dotace od HMP na
vybudování fitparku
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová:
Dne 14.9.2017 schválilo ZHMP přidělení účelově vázané investiční dotace naší městské části na
vybudování fitparku ve výši 600 tis. Kč. Městské části mají za tuto dotaci vybudovat na ploše o
rozloze min. 200 m2 čtyři fitness stanice (stanice na zahřátí těla, stanice na procvičení a posílení
nohou, stanice na procvičení a posílení rukou a stanice na procvičení a posílení zad) a běžeckou dráhu,
kde nabídne uživatelům komplexní procvičení celého těla včetně možnosti cvičení také na volné
dopadové ploše. Jedná se o pojetí funkčního cvičení venku v přírodě pro multigenerační využití. Při
cvičení se využívá vlastní váhy těla, bez užití mechanických součástí na stanicích. Soubory cviků jsou
popsány na tabulích umístěných na jednotlivých stanicích. Cvičení jsou určena uživatelům od 8 let. Na
každé stanici může současně cvičit více uživatelů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 25/2017 v souvislosti s přijetím investiční dotace od HMP na vybudování fitparku:
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SU

Kapitola

Položka

UZ

ORG

částka

231

6330Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní
úrovně

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

84

80600

Příjem +
600 tis. Kč

231

3412
Sportovní
zařízení
v majetku
obce

– 6121
– 400
Budovy, haly
a stavby

84

80600

Výdaj
+
600 tis. Kč

ORJ

T: 30.9.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
V diskuzi vystoupili pp. Venturová, Mencl.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 17/23/2017/ZMČ

20. Vyřazení pohledávek z podrozvahy
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. místostarostka Archalousová:
Účetní MČ paní Anna Duchková doporučuje ZMČ vyřadit z podrozvahy (účet 905.200) již dříve
vyřazené pohledávky VHČ v celkové výši 14.700,--Kč. Podrobnosti o pohledávkách jsou v přiloženém
souboru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje vyřazení pohledávek z podrozvahy v celkové
výši 14700,--Kč.
T: 31.10.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 18/23/2017/ZMČ
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21. Zástupce městské části Praha – Šeberov ve školské radě Základní školy, Praha 4,
V Ladech 6
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. starostka:
Vzhledem k tomu, že současné školské radě bude končit 3 leté funkční období, je nutné stanovit počet
členů školské rady a navrhnout zástupce zřizovatele na další funkční období.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
1. stanovuje počet členů školské rady Základní školy, Praha 4, V Ladech 6 na 3 členy,
2. jmenuje paní Ludmilu Dvořákovou do školské rady Základní školy, Praha 4, V Ladech 6 jako
zástupce zřizovatele – Městské části Praha – Šeberov.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 19/23/2017/ZMČ

22. Úprava rozpočtu č. 26/2017 v souvislosti s přijetím účelové neinvestiční dotace určené na
úhradu výdajů vzniklých hlavnímu městu Praze a jeho městským částem v souvislosti
s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2018
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová:
Ministerstvo financí uvolnilo rozhodnutím o poskytnutí dotace č.j. MF – 20630/2017/1201-2 ze dne
15. 8. 2017, na základě ustanovení § 7 odst. 1 písmena c) a § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, účelovou neinvestiční dotaci určenou na úhradu výdajů vzniklých hlavnímu
městu Praze a jeho městským částem v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky
v roce 2018. Volba byla vyhlášena rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne
23. srpna 2017, uveřejněným v Sbírce zákonů, částce 96, pod č. 275/2017, na pátek a sobotu 12. a 13.
ledna 2018.
Na základě rozdělení těchto účelových prostředků na jednotlivé městské části hl. m. Prahy Odborem
živnostenským a občanskosprávním MHMP, schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2323 ze dne 19.
9. 2017 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí pro naši
městskou část ve výši 13 000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 26/2017 v souvislosti s přijetím účelové neinvestiční dotace určené na úhradu výdajů vzniklých
hlavnímu městu Praze a jeho městským částem v souvislosti s přípravami volby prezidenta České
republiky v roce 2018:
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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

231

6118
– 5169 Volby
Nákup
prezidenta
ostatních
republiky
služeb

ORJ

UZ

900

ORG

částka

000098008

Příjem +
13 tis. Kč

000098008

Výdaj +
13 tis. Kč

T: 30.9.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 20/23/2017/ZMČ
23. Různé, informace
P. Mencl se zeptal na funkci ekonoma.
Pí. Venturová upozornila, že ÚMČ hledá mimo ekonoma i nového cestáře.
V 19:00 dorazil p. Pilař.
Pí. Kratochvílová poděkovala všem za pomoc s organizací Svatováclavských hrnčířských slavností a
současně pozvala všechny na Vánoční hrnčířské slavnosti, které se budou konat v sobotu 2. prosince.

Jednání bylo ukončeno v 19:05 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.
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Zápis byl pořízen dne 26.9.2017.
Zapsala: Ludmila Dvořáková
Zápis ověřili:

Jitka Žáková

Jan Brich

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2017.09.27
Venturová Datum:
11:38:40 +02'00'

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