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

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 18. 12. 2017
Přítomní členové zastupitelstva: RNDr. Michaela Archalousová, Jan Brich, Ing. Věra Kratochvílová,
Ing. Jiří Ritt, Ing. Petra Venturová, Jitka Žáková, Jan Kastner, Mgr. Květoslava Vitvarová, Ing. Jana
Kadeřábková, Mgr. Zdeněk Paroulek, Ing. Miroslav Dostál, Marta Hrubá, PaedDr. Jiří Pilař, Ing. Jan
Škůrek
Omluveni: Ing. Vladimír Mencl
Zapisuje: Ludmila Dvořáková
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 14
z 15 zastupitelů, a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Složení slibu nového zastupitele
2.11.2017 se vzdal mandátu p. Marco Richter a na jeho místo nastoupil 3. zvolený náhradník za SNK
Náš Domov - dobrá adresa Ing. Jan Škůrek, který dnes složil slib.
3. Volba ověřovatelů zápisu
Paní starostka navrhuje za ověřovatele zápisu pp. Kratochvílovou a Paroulka. Dále se přihlásil p. Pilař.
Hlasovalo se tedy nejprve o protinávrhu, tedy o p. Pilařovi :
Protinávrh usnesení:
ZMČ schvaluje za ověřovatele zápisu z 24. ZMČ Praha Šeberov dne 18.12.2017 p. Pilaře.
Hlasování:
Pro: Ritt, Kastner, Hrubá, Škůrek, Kadeřábková, Dostál, Pilař
Proti: Venturová, Archalousová
Zdržel se: Vitvarová, Paroulek, Žáková, Brich, Kratochvílová
Návrh nebyl přijat.
Dále se hlasovalo o původním návrhu usnesení paní starostky.

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje za ověřovatele zápisu z 24. ZMČ Praha Šeberov dne 18.12.2017 pp. Kratochvílovou a
Paroulka.
Hlasování:
Pro: Ritt, Kastner, Venturová, Archalousová, Vitvarová, Paroulek, Žáková, Brich, Kratochvílová
Proti: Pilař, Dostál, Hrubá
Zdržel se: Kadeřábková, Škůrek
Návrh byl přijat 1/24/2017/ZMČ
4. Schválení programu
Doplnění bodů:
Doplnění bodu: Úprava rozpočtu č. 36/2017 v souvislosti s poskytnutím účelové dotace HMP na
spolufinancování projektů Smart Cities
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje doplnění bodu Úprava rozpočtu č. 36/2017 v souvislosti s poskytnutím účelové dotace
HMP na spolufinancování projektů Smart Cities do programu 24. zasedání ZMČ.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 2/24/2017/ZMČ
Doplněný program:
1. Zahájení
2. Složení slibu nového zastupitele
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Kontrola zápisu předchozího zasedání
6. Kontrola plnění předchozích usnesení
7. Rozpočet MČ, ZŠ a MŠ na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu MČ do roku 2023,
komentář
8. Kompetence RMČ při úpravách rozpočtu
9. Úprava rozpočtu č. 32/2017 v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
10. Úprava rozpočtu č. 33/2017 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP VVV v rámci výzvy
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
11. Úprava rozpočtu č. 34/2017 v souvislosti s poskytnutím účelové dotace HMP na akci
Rekonstrukce komunikací a dešťové kanalizace ul. Lipenská a Osvětová II. etapa
12. Úprava rozpočtu č. 35/2017 v souvislosti s dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů
za období 1.5. – 30.9.2017
13. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
14. Projednání zápisu z finančního výboru
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15. Místní akční plán vzdělávání
16. Mateřská škola Hrnčíře – vstup do 36. výzvy Operačního programu Praha pól růstu
17. Pořízení elektroautomobilu – vstup do výzvy č. 21/2017 v rámci Národního programu
Životní prostředí Státního fondu životního prostředí ČR
18. Veřejná zakázka „Celoroční údržba MČ“
19. Vstup do Sdružení místních samospráv ČR
20. Odsvěření pozemku č. parc. 122/1, k. ú Šeberov
21. Úprava rozpočtu č. 36/2017 v souvislosti s poskytnutím účelové dotace HMP na
spolufinancování projektů Smart Cities
22. Různé, informace
- Termíny ZMČ 2018
- Informace o probíhajících investicích
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje program jako celek v navrženém doplněném znění.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 3/24/2017/ZMČ
5. Kontrola zápisu předchozího zasedání
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. Pí. starostka konstatovala, že zápis odpovídá průběhu
zasedání.
6. Kontrola plnění předchozích usnesení
Kontrolu plnění předchozích usnesení připravila a přednesla pí. starostka:
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna schválená usnesení jsou již splněna, níže uvedená
jsou usnesení, která ještě probíhají.

14/21

4/23

14/23
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zastupitelstvo schválilo uzavření
smlouvy o výpůjčce nebytových
prostor v 1. patře budovy ÚMČ pro
15.05.2017 okrskovou služebnu městské policie
probíhá
zastupitelstvo nedoporučilo
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
25.09.2017 plochu OB
probíhá
zastupitelstvo schválilo záměr
vypsání veřejných zakázek v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení
na rekonstrukci komunikací Lipenská,
25.09.2017 Osvětová a Rojická – II. etapa
probíhá
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7. Rozpočet MČ, ZŠ a MŠ na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu MČ do roku 2023,
komentář
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. místostarostka Archalousová:
Dne 29.11.2017 byl dle usnesení 1/84/2017/RMČ ze dne 22.11.2017 zveřejněn návrh rozpočtu MČ,
ZŠ a MŠ. Dále byl zveřejněn také střednědobý výhled rozpočtu MČ do r. 2023 a komentář k rozpočtu.
Dne 30.11.2017 schválilo ZHMP rozpočet HMP na rok 2018 a s ním také finanční vztahy k MČ. Naší
MČ bylo schváleno 16219 tis. Kč jako dotace HMP na provoz a 87 tis. Kč jako dotace na státní správu.
Ve zveřejněném rozpočtu byl původní návrh HMP ve výši 15143 tis. Kč a 87 tis. Kč. Proto byl dne
6.12.2017 vyvěšen upravený návrh rozpočtu MČ podle tohoto navýšení takto:
- Celkový objem příjmů a výdajů zůstane 24780 tis. Kč
- Upravená bude položka 4137 v kpt. 6330 Převody mezi statutárními městy – z rozpočtu HMP
z 15143 tis. Kč na 16219 tis. Kč
- Upravena bude položka 4131 v kpt. 6330 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti o
stejnou částku, tedy z 6827 tis. Kč na 5751 tis. Kč
V této souvislosti byl upraven i komentář k rozpočtu a na základě upozornění členů finančního výboru
byla do komentáře také doplněna informace, kterou nyní vyžaduje Zákon o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti účinný od 21.2.2017.
Střednědobý výhled rozpočtu MČ a úpravy původně zveřejněného rozpočtu schválila RMČ dne
6.12.2017 usnesením č. 1/85/2017/RMČ.
Položkové rozpočty MČ (hlavní i vedlejší činnosti), ZŠ a MŠ, střednědobý výhled rozpočtu MČ a
komentář byly zveřejněny na http://www.seberov.cz/umc/rozpocet.htm.
Vzhledem k tomu, že pro dokončení výstavby nového náměstí v Šeberově, jak bylo zjištěno při
rekapitulaci výdajů na kontrolním dni v pátek 15.12.2017, bude třeba v příštím roce ještě o cca 1 mil.
Kč více, navrhujeme, aby vyvěšený návrh rozpočtu byl upraven tak, že zvýšení HMP v dotačních
vztazích ve výši 1076 tis. Kč bude použito na dofinancování této investice. O tuto částku je upraven
položkový rozpočet MČ. Částka se promítla i do úpravy střednědobého výhledu a komentáře.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje
1. rozpočet na rok 2018 ZŠ V Ladech 6, Praha 4:
 Celkový objem výnosů 2 419 300,--Kč
 Celkový objem nákladů 2 419 300,--Kč
2. rozpočet na rok 2018 MŠ Na Příčné mezi 186, Praha 4:
 Celkový objem výnosů 1 365 000,--Kč
 Celkový objem nákladů 1 365 000,--Kč
3. rozpočet na rok 2018 MČ Praha – Šeberov:
Hlavní činnost:
 Celkový objem příjmů 25 856 000,--Kč
 Celkový objem výdajů 25 856 000,--Kč
Vedlejší hospodářská činnost:




Celkový objem výnosů 1 140 000,--Kč
Celkový objem nákladů 313 000,--Kč
Hospodářský výsledek před zdaněním 827 000,--Kč

4. střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha – Šeberov do roku 2023.
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Položkové rozpočty MČ (hlavní i vedlejší činnosti), ZŠ a MŠ, střednědobý výhled rozpočtu MČ a
komentář jsou nedílnou součástí usnesení.
T: 31.12.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
V diskuzi vystoupil p. Dostál a požádal o zveřejnění komentáře:

V diskuzi vystoupil p. Pilař a požádal o zveřejnění komentáře:
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V diskuzi dále vystoupili: Hrubá, Archalousová, Venturová.
Hlasování:
Pro: Ritt, Kastner, Venturová, Archalousová, Vitvarová, Paroulek, Žáková, Brich, Kratochvílová
Proti: Hrubá, Kadeřábková, Dostál, Pilař
Zdržel se: Škůrek
Návrh byl přijat 4/24/2017/ZMČ
8. Kompetence RMČ při úpravách rozpočtu
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. místostarostka Archalousová:
RMČ navrhla ZMČ dne 6.12.2017 usnesením č. 1/85/2017/RMČ úpravu usnesení č. 6/1/ZMČ ze dne
16.12.2014, protože jeho formulace je nejasná. Není zřejmé, kolik takových rozpočtových opatření
během období může RMČ schválit.
Původní formulace:
ZMČ I. schvaluje rozsah rozpočtových opatření prováděných RMČ:
1. v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu bez omezení
2. v případě investičních položek všech kapitol do 50 tis. Kč na jednu investiční akci
3. v případě rozpočtových úprav mezi kapitolami do 50 tis. Kč
Nově navrhovaná formulace:
ZMČ schvaluje rozsah úprav rozpočtu Městské části Praha – Šeberov, které budou v kompetenci Rady
Městské části Praha – Šeberov takto:
1. RMČ může provádět úpravy rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu bez omezení,
2. RMČ může provádět úpravy rozpočtu mezi jednotlivými kapitolami do 100 tis. Kč ročně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov revokuje usnesení č. 6/1/ZMČ, bod I. ze dne 16.12.2014.
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje rozsah úprav rozpočtu Městské části Praha –
Šeberov, které budou v kompetenci Rady Městské části Praha – Šeberov takto:
1. RMČ může provádět úpravy rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu bez omezení,
2. RMČ může provádět úpravy rozpočtu mezi jednotlivými kapitolami do 100 tis. Kč ročně.
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T: průběžně
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
V diskuzi vystoupili: Dostál, Archalousová, Venturová.
Hlasování:
Pro: Ritt, Kastner, Venturová, Archalousová, Vitvarová, Paroulek, Žáková, Brich, Kratochvílová
Proti: Dostál
Zdržel se: Pilař, Kadeřábková, Škůrek, Hrubá
Návrh byl přijat 5/24/2017/ZMČ
9. Úprava rozpočtu č. 32/2017 v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. místostarostka Archalousová:
Ministerstvo financí uvolnilo rozhodnutím o poskytnutí dotace č.j. MF – 23033/2017/1201-2 ze dne
26. září 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, finanční prostředky určené na úhradu výdajů vzniklých hlavnímu městu Praze a
jeho městským částem v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky vyhlášených rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 19. dubna 2017, uveřejněným ve
Sbírce zákonů, částce 48, pod č. 135/2017 na pátek 20. října a sobotu 21. října 2017.
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. 2557 ze dne 24.
10. 2017 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí pro naši
městskou část ve výši 65 800 Kč. O tuto částku se zvyšuje rozpočet na rok 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje na svém 24. zasedání dne 18.12.2017
v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky úpravu rozpočtu
č. 32/2017:
SU
Kapitola
Položka
ORJ
UZ
ORG
částka
231

231
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6409Ostatní
činnosti j. n.

5901Nespecifikované
rezervy

900

6114 –
5021 – Ostatní 900
Volby
do osobní výdaje
Poslanecké
sněmovny

98071

Příjem
-65,8 tis. Kč

98071

Příjem
+29.8 tis. Kč
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231

231

231

6114 –
5161 – Poštovní 900
Volby
do služby
Poslanecké
sněmovny

98071

6114 –
5139 – Nákup 900
Volby
do materiálu j. n.
Poslanecké
sněmovny

98071

6114 –
5175 - Pohoštění
Volby
do
Poslanecké
sněmovny

98071

900

Příjem
+ 600 Kč

Příjem
+ 33,5 tis Kč

Příjem
+ 1,9 tis. Kč

T: 31.12.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 6/24/2017/ZMČ

10. Úprava rozpočtu č. 33/2017 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 k tématu přednesla pí. místostarostka Archalousová:
Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2891 ze dne 21. 11. 2017 poskytnutí účelových
neinvestičních dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vaší
městské části z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony pro MŠ a ZŠ I celkem ve výši 218 222,40 Kč. Dotace je určena pro MŠ Na Příčné mezi na
následující projekt:
ORG
Název akce
Částka v Kč
10776
EU-Šablony MŠ Na Příčné mezi
218 222,40
O částku 218,2 tis. Kč se zvyšuje rozpočet na rok 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 33/2017 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I:
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SU

Kapitola

Položka

231

6409Ostatní
činnosti
jinde
nezařazené

5901400
Nespecifikované
rezervy

103133063 0010776000000 Příjem

6409-

5901-

103533063 0010776000000 Příjem

Ostatní
činnosti
jinde
nezařazené

Nespecifikované
rezervy

3111-

5336-

Mateřské
školy

Neinvestiční
transfery
zřízeným
příspěvkovým
organizacím

3111-

5336-

Mateřské
školy

Neinvestiční
transfery
zřízeným
příspěvkovým
organizacím

231

231

231

ORJ

400

UZ

ORG

částka

-109,1tis.
Kč

-109,1tis.
Kč

400

103133063 0010776000000 Výdaj
+ 109,1
tis. Kč

400

103533063 0010776000000 Výdaj
+ 109,1
tis. Kč

T: 31.12.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 7/24/2017/ZMČ
11. Úprava rozpočtu č. 34/2017 v souvislosti s poskytnutím účelové dotace HMP na akci
Rekonstrukce komunikací ul. Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. místostarostka Archalousová:
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo na žádost starostky Petry Venturové usnesením č. 31/69 ze dne
30. 11. 2017 poskytnutí účelové investiční dotace naší městské části ve výši 12 700,0 tis. Kč na akci č.
42257 – Rek. komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická – II. etapa. O tuto částku zvyšujeme rozpočet
na rok 2017.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 34/2017 v souvislosti s poskytnutím účelové dotace HMP na akci Rekonstrukce komunikací ul.
Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa:
SU Kapitola
Položka
ORJ
UZ ORG
částka
231

6330Převody vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

231

2212 Silnice

4137 300
Převody
mezi
statutárními městy
(hl. m. Prahou) a
jejich
městskými
obvody nebo částmi
Rekonstrukce
komunikací
ul.
Lipenská, Osvětová
a Rojická II. etapa
6121300
Budovy,
haly,
stavby

84

42257000104 Příjem
+ 12700 tis.
Kč

42257000104 Výdaj
+ 12700 tis.
Kč
T: 31.12.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
84

Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 8/24/2017/ZMČ
12. Úprava rozpočtu č. 35/2017 v souvislosti s dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů
za období 1.5. – 30.9.2017
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. místostarostka Archalousová:
Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 31/25 ze dne 30. 11 2017 schválilo poskytnutí
neinvestičních dotací městským částem hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích
přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 5. 2017 – 30. 9. 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 35/2017 v souvislosti s dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů za období 1.5. – 30.9.2017:
SU

Kapitola

Položka

231

6330Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

4137 400
Převody mezi statutárními městy
(hl. m. Prahou) a jejich městskými
obvody nebo částmi
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231

3412
Sportovní
zařízení

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

98

Výdaj + 77,5 tis.
Kč

231

3412
Sportovní
zařízení

– 5171 – Opravy a udržování

400

98

Výdaj + 77,5 tis.
Kč

231

6330Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

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

98

Příjem + 155 tis.
Kč

231

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

98

Výdaj + 155 tis.
Kč

600

T: 31.12.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 9/24/2017/ZMČ

13. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. starostka Venturová:
Od 1.1.2018 budou odměny neuvolněných členů zastupitelstev nově stanovovány podle nařízení vlády
č. 318/2017 Sb. Proto je třeba schválit nové usnesení. Nově mimo výše sazby budou moci mít
neuvolnění členové zastupitelstva souhrnnou odměnu max. za 3 funkce a to pouze z těch, které jsou
taxativně vyjmenované:
Do souhrnu odměn lze zahrnout odměny člena rady, předsedy nebo člena výboru či komise.
Do souhrnu odměn nelze zahrnout odměny starosty, místostarosty, člena zastupitelstva bez dalších
funkcí, předsedu a současně člena téhož výboru nebo komise.
V případě, že budou odměny stanoveny jako dosud v maximální výši, ukazuje následující tabulka
srovnání odměn dosud a od nového roku:
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funkce
Místostarosta měsíčně
Člen rady měsíčně
Předseda
výboru/komise
měsíčně
Člen výboru/komise měsíčně
Člen
zastupitelstva
bez
dalších funkcí měsíčně
Odměny všech neuvolněných
členů zastupitelstva měsíčně

dosud
27102 Kč
1641 Kč
1442 Kč

Od 1.1.2018
27613 Kč
6136 Kč
3068 Kč

1176 Kč
599 Kč

2557 Kč
1534 Kč

65739 Kč

87952 Kč

Navrhujeme ponechat odměny jako dosud v max. výši stanovené předpisem, do souhrnu navrhujeme
zahrnovat odměnu za max. 2 funkce s tím, že odměna za druhou funkci bude poskytována v poloviční
výši.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce
odměny za měsíc v následujících částkách:
-

Místostarosta: 27613 Kč
Člen rady: 6136 Kč
Předseda výboru/komise: 3068 Kč
Člen výboru/komise: 2557 Kč
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1534 Kč

Odměna bude poskytována od 1.1.2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena
zastupitelstva MČ bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn
v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva MČ se stanovuje odměna
jako souhrn odměn. Do souhrnu jsou zahrnuty vždy maximálně 2 odměny tak, že za funkci s vyšší
odměnou schválenou zastupitelstvem MČ se poskytuje odměna ve výši schválené zastupitelstvem MČ,
druhá odměna započítaná do souhrnu se poskytuje v poloviční výši schválené zastupitelstvem MČ. Do
souhrnu se nezahrnují odměny za člena zastupitelstva bez dalších funkcí, starosty a místostarosty MČ.
T: průběžně
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 10/24/2017/ZMČ

14. Projednání zápisu z finančního výboru
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. starostka Venturová:
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Dne 5.12.2017 a 14.12.2017 se sešel finanční výbor ZMČ. Zápisy z jednání budou zveřejněny na
webu.
Návrh usnesení, který navrhl finanční výbor ve svém zápisu z jednání č. 4/2017 dne 5.12.2017:

Protinávrh usnesení, jak jej přednesla pí. starostka:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov bere na vědomí zápisy z jednání finančního výboru dne
5.12.2017 a 14.12.2017 a souhlasí s jejich zveřejněním na www.seberov.cz.
T: 31.12.2017
Zodpovídá: Ludmila Dvořáková
Další protinávrh přednesl p. Dostál a paní starostka vyhlásila 5 minutovou přestávku v jednání ZMČ
od 18:57 do 19:02, aby p. Dostál mohl zpracovat návrh usnesení písemně.
Protinávrh usnesení p. Dostála:

V diskuzi dále vystoupili: pp. Venturová, Žáková.
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Nejprve se hlasovalo o protinávrhu p. Dostála:
Hlasování:
Pro: Pilař, Kadeřábková, Škůrek, Hrubá, Dostál
Proti: Venturová, Archalousová, Vitvarová, Paroulek, Žáková, Brich, Kratochvílová
Zdržel se: Ritt, Kastner, Vitvarová
Návrh nebyl přijat.
Dále se hlasovalo o protinávrhu usnesení, jak jej přednesla pí. starostka:
Hlasování:
Pro: Ritt, Kastner, Venturová, Archalousová, Vitvarová, Paroulek, Žáková, Brich, Kratochvílová
Proti: Pilař, Kadeřábková, Škůrek, Hrubá, Dostál
Návrh byl přijat 11/24/2017/ZMČ
15. Místní akční plán vzdělávání
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. starostka Venturová:
Paní starostka stručně představila zastupitelům Místní akční plán vzdělávání a Memorandum o
spolupráci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
1. souhlasí s přistoupením k memorandu o spolupráci Místního akčního plánu vzdělávání (MAP)
na území správního obvodu Praha 11,
2. souhlasí jako zřizovatel se zapojením ZŠ V Ladech a MŠ Na Příčné mezi do aktivit MAP.
T: 31.12.2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi vystoupil p. Pilař.
Hlasování
Pro: všichni
Návrh byl přijat 12/24/2017/ZMČ
16. Mateřská škola Hrnčíře – vstup do 36. výzvy Operačního programu Praha pól růstu
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. starostka Venturová:
První část mateřské školy v Hrnčířích v ulici U Školky s valbovou střechou byla postavená již na konci
40. let minulého století svépomocí místními občany, zejména baráčníky. Pozemek pro stavbu věnovala
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pí. Zedníková. Přístavba sociálního zařízení za původní budovu byla kolaudována na počátku roku
1977. Přístavba kuchyně nalevo od původní budovy byla realizována v září a říjnu 2003.
Už od počátku roku 2006 každá kontrola z Hygienické stanice HMP uvádí do zápisu, že počet
zapsaných dětí neodpovídá §7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a §4 vyhlášky č.
410/2005 Sb. Učebna plošně vyhovuje pro max. 18 dětí. Počet 25 dětí je zde stále na výjimku, kterou
pracovnice hygienické stanice rok od roku obtížněji udělují.
Přes obě provedené přístavby k původní budově mateřské školky a průběžnou snahu o odstranění
vlhkosti je 70 let starý objekt mateřské školy bohužel stále vlhký a velikost jediné učebny zcela
neodpovídá současným normám. Vzhledem k tomu, že vpravo od budovy je situována zahrada
s dětskými prvky a učebna je situována dopředu směrem k ulici U Školky, nelze jí tedy nikam přistavět
a tak rozšířit.
MČ již nyní musí řešit nedostatek míst v MŠ a od roku 2020 bude nucena přijímat děti od 2 let věku.
Podle Analýzy a prognózy vybavení města v oblasti základního školství a předškolní výchovy v hl. m.
Praze v roce 2015 a 2020, kterou zpracoval IPR, tak bude chybět v roce 2020 47 míst v mateřských
školách na území MČ.
Vzhledem k tomu, že spor o pozemky za školkou se nechýlí ke konci a současná školka se již nedá na
stávajícím pozemku přistavovat, jeví se tak jako jediné řešení současného stavu zbourání současné
školky a na jejím místě výstavba nové dvoutřídní pro celkem 50 dětí (na výjimku až 56 dětí), z nichž
jedna třída bude uzpůsobena i pro dvouleté děti. Jinak nelze při současné dispozici a velikosti pozemku
situaci vyřešit. Školka by musela být vybudována během letních prázdnin, jako jediné konstrukční
řešení tak přichází v úvahu montovaná dřevostavba. Při výstavbě nové budovy by bylo vhodné také
zvětšit stravovací provoz pro cílovou kapacitu 3 třídy, aby, až bude ukončen soudní proces o pozemky
za školkou, bylo možné přistavět dozadu podle potřeb ještě jednu třídu a kuchyně již byla dostačující.
25.10.2017 byla vypsána 36. výzva z Operačního programu Praha pól růstu, která poprvé umožňuje
žádat o dotaci i na zvýšení kapacity mateřských škol výstavbou zcela nových pavilónů mateřských
škol (dosud byly vždy možné pouze přístavby stávajících objektů). Je v ní alokováno 130 mil. Kč a
výzva je průběžná. Žadatel může požádat od 0,5 do 40 mil. Kč, spoluúčast je 10%. Žádosti je možné
podávat až do 30.6.2018, ale kdo dřív podá žádost a splní podmínky dotace, tak mu bude přidělena, a
to až do vyčerpání alokace, která není příliš vysoká.
K žádosti o dotaci je třeba mít zpracovaný projekt demolice, dokumentaci pro sloučené územní a
stavební řízení, položkový rozpočet, územně plánovací informaci a studii proveditelnosti.
Proto RMČ dne 11.10.2017 usnesením č. 14/81/2017/RMČ souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se
spol. PilsProjekt, s.r.o., na zpracování projektové dokumentace mateřské školy v Hrnčířích ke
sloučenému územnímu a stavebnímu řízení v podrobnosti prováděcí dokumentace vč. položkového
rozpočtu za cenu 325 tis. Kč bez DPH.
Dále rada dne 16.10.2017 na svém mimořádném jednání usnesením č. 2/2MIM/2017/RMČ souhlasila
také s objednáním projektové dokumentace odstranění stavby mateřské školy v Hrnčířích vč.
položkového rozpočtu u p. Luďka Švermy za cenu 30 tis. Kč.
Dále rada dne 25.10.2017 usnesením č. 2/82/2017/RMČ souhlasila s uzavřením smlouvy se spol.
Instrategy Consulting, s.r.o. na zpracování žádosti a studie proveditelnosti v rámci 36. výzvy z OP PPR
za cenu 62 tis. Kč, v případě úspěšnosti projektu zvýšenou o dalších 18 tis. Kč a dále na administraci
projektu po dobu jeho realizace a po dobu udržitelnosti projektu.
V návrhu rozpočtu MČ na rok 2018, který byl dnes schválen, je plánována na investice do
předškolního zařízení částka 2 mil. Kč, která by měla odpovídat přibližně 10% z celkové částky
potřebné pro realizaci projektu.
Již nyní však paní Kollárová požádala dotčené orgány o stanoviska, abychom okamžitě po odevzdání
projektu spol. PilsProjekt mohli zažádat o stavební povolení.
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Pokud by se vše podařilo v ideálních termínech, bylo by možné postavit nově navržený dvoutřídní
pavilon mateřské školy v Hrnčířích s kuchyní s cílovou kapacitou pro 3 třídy během letních prázdnin
roku 2018. Pokud vše nepůjde ideálně, stavělo by se až v průběhu letních prázdnin v roce 2019.
Podrobnější článek o historii i současnosti mateřské školy v Hrnčířích je k dispozici v novém čísle
Zpravodaje. Dále je k dispozici již zpracovaná projektová dokumentace na webu www.seberov.cz.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výstavbu nového
dvoutřídního pavilonu místo současné budovy mateřské školy v Hrnčířích v ulici U Školky z 36. výzvy
Operačního programu Praha pól růstu.
T: 15.1.2018
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi vystoupili pp. Pilař, Archalousová, Dostál, Hrubá, Škůrek, Venturová.
Hlasování:
Pro: Ritt, Kastner, Venturová, Archalousová, Vitvarová, Paroulek, Žáková, Brich, Kratochvílová,
Pilař, Škůrek
Zdržel se: Kadeřábková, Hrubá, Dostál
Návrh byl přijat 13/24/2017/ZMČ
17. Pořízení elektroautomobilu – vstup do výzvy č. 21/2017 v rámci Národního programu
Životní prostředí Státního fondu životního prostředí ČR
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. místostarostka Kratochvílová:
Služební automobil MČ Fabia je již na hranici své životnosti, bylo by třeba pořídit nový služební vůz.
Současně byla vyhlášena výzva číslo 21/2017 ze státního fondu životního prostředí, kde je možné
získat dotaci na nákup elektromobilu. V této výzvě může MČ získat 250tis. dotaci na nákup
elektromobilu. Navrhujeme pořídit automobil osobní kategorie M1. Žádosti o poskytnutí podpory je
možno podat v období od 1.11.2017 do 27.9.2018 nebo do vyčerpání alokace. Vozidla musí být
pořízena nejpozději do 31.12.2019. Výhodou navrhovaného řešení je snížení negativních vlivů
dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení
hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem. Výzva je
průběžná což znamená, že je potřeba žádost podat co nejdříve, abychom měli vyšší šanci dotaci získat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov souhlasí s podáním žádosti o dotaci na pořízení
elektromobilu do výzvy č. 21/2017 v rámci Národního programu Životní prostředí Státního fondu
životního prostředí ČR.
T: 31.12.2017
Zodpovídá: místostarostka Věra Kratochvílová
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V diskuzi vystoupili pp. Paroulek, Dostál, Kratochvílová, Venturová.
Hlasování:
Pro: Kastner, Venturová, Archalousová, Paroulek, Žáková, Brich, Kratochvílová, Pilař, Škůrek,
Kadeřábková, Hrubá, Dostál
Zdržel se: Ritt, Vitvarová
Návrh byl přijat 14/24/2017/ZMČ

18. Veřejná zakázka „Celoroční údržba MČ“
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. starostka Venturová:
Cestář pan Robert Chvátal dal výpověď a po výběrovém řízení na tuto pozici se nepodařilo nového
cestáře přijmout. Letní údržbu obce provádí od 1.3. do 31.10. sdruž. 1. Chráněná dílna a Komwag,
podnik čistoty a údržby města. Úklid sněhu od 15.11. do 31.3. a úklid po zimě od 1.4. do 15.4. provádí
spol. Green Project. Termíny se dublují a práce cestáře nyní nejsou pokryty, proto by bylo vhodné
zajistit celou údržbu jednou firmou.
Navrhujeme tedy nové vypsání veřejné zakázky na celoroční údržbu, která pokryje všechny činnosti,
které MČ potřebuje. Vhodné by bylo, aby celoroční údržba podle nové smlouvy začala běžet od
1.4.2018. Výpovědní lhůta smlouvy na letní údržbu je 3 měsíce a začíná běžet od násl. měsíce po
doručení a výpovědní lhůta smlouvy na zimní údržbu je 6 měsíců a začíná běžet od násl. dne po
doručení. Aby tedy letní údržba v roce 2018 podle stávající smlouvy již nebyla započata, bylo třeba dát
výpověď do konce měsíce listopadu 2017. Proto RMČ rozhodla dne 22.11.2017 usnesením č.
12/84/2017/RMČ o vypovězení smlouvy a již to bylo učiněno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov souhlasí s vypsáním veřejné zakázky „Celoroční údržba
Městské části Praha - Šeberov“ v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. a
pověřuje starostku uzavřením smlouvy na celoroční údržbu MČ s uchazečem, kterého doporučí
hodnotící komise.
T: 31.3.2018
Zodpovídá: starostka Petra Venturová

V diskuzi vystoupili pp. Hrubá, Pilař, Venturová.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 15/24/2017/ZMČ

19. Vstup do Sdružení místních samospráv ČR
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. starostka Venturová:
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Na jednání Svazu městských částí jsme dostali nabídku stát se ještě členy Sdružení místních
samospráv ČR. Sdružení místních samospráv ČR je připomínkovým a iniciativním orgánem pro
podávání návrhů zákonů Poslanecké sněmovně. Roční příspěvek do Sdružení bude 2 tis. Kč + 1 Kč/
obyvatele.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
1. schvaluje přistoupení Městské části Praha – Šeberov do Sdružení místních samospráv ČR na
základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky,
2. ukládá starostce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu
sídla Sdružení místních samospráv ČR.
T: 22.12.2017
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 16/24/2017/ZMČ

20. Odsvěření pozemku č. parc. 122/1, k. ú Šeberov
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. starostka Venturová:
Zjistili jsme, že MČ má do správy svěřen pozemek č. parc. 122/1 v k.ú. Šeberov, což je pozemek
v Šeberově pod hlavní ulicí K Hrnčířům, který spravuje TSK. Bylo by vhodné požádat HMP o jeho
odsvěření. Mapu a výpis z katastru najdete v příloze důvodových zpráv.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov souhlasí s podáním žádosti na hl. m. Prahu o odsvěření
pozemku č. parc. 122/1, k. ú. Šeberov ze správy Městské části Praha – Šeberov a pověřuje starostku
podáním této žádosti.
T: 31.1.2018
Zodpovídá: starostka Petra Venturová

V diskuzi vystoupil p. Dostál.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 17/24/2017/ZMČ
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21. Úprava rozpočtu č. 36/2017 v souvislosti s poskytnutím účelové dotace HMP na
spolufinancování projektů Smart Cities
Důvodovou zprávu k tématu přednesla pí. místostarostka Archalousová:
Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 32/3 ze dne 14. 12. 2017 schválilo poskytnutí
účelových investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem na
spolufinancování projektů Smart Cities. Pro naši městskou část byly schváleny finanční prostředky na
následující akci:
Účel
ÚZ
ORG
výše dotace
(v tis. Kč)
Projekt multifunkčních prvků Smart City

00084

80730

425,00

Projekt multifunkčních prvků Smart City

00081

80730

48,60

CELKEM

473,60

O celkovou částku uvedenou v tabulce zvyšujeme rozpočet na rok 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 36/2017 v souvislosti s poskytnutím účelové dotace HMP na spolufinancování projektů Smart
Cities:
SU Kapitola
Položka
ORJ
UZ ORG
částka
231

6330Převody vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

231

6330Převody vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

231

3636 Územní rozvoj

231

3636 Územní rozvoj

4137 Převody
mezi
statutárními městy
(hl. m. Prahou) a
jejich
městskými
obvody nebo částmi
- spolufinancování
projektů
Smart
Cities
4137 Převody
mezi
statutárními městy
(hl. m. Prahou) a
jejich
městskými
obvody nebo částmi
- spolufinancování
projektů
Smart
Cities
6121 Budovy,
haly,
stavby
5169 Nákup
ostatních
služeb

100

84

80730

Příjem
+ 425 tis. Kč

100

81

80730

Příjem
+ 48,6 tis. Kč

100

84

80730

Výdaj
+ 425 tis. Kč

100

81

80730

Výdaj
+ 48,6 tis. Kč

T: 31.12.2017
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
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Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 18/24/2017/ZMČ
22. Různé, informace


Termíny ZMČ 2018

Termíny ZMČ zůstanou i v příštím kalendářním roce na poslední pondělí v měsíci od 18 hodin. Pokud
nebude program ZMČ naplněn, ZMČ se nesvolá.


Informace o probíhajících investicích

Podrobnější informace o investicích je ve Zpravodaji. Jen stručně informovala pí. Starostka o úpravách
Hrnčířského hřbitov, opravách chodníků a dešťové kanalizaci a nových komunikacích v ulicích
Lipenská, osvětová, Rojická II. etapa. Dále stručně informovala místostarostka Kratochvílová o
výstavbě fitparku. Nakonec informovala místostarostka Archalousová o pokračující výstavbě v Centru
Šeberova, špejcharu, instalaci kamerového systému a projektu Smart City.


Nakonec paní starostka popřála zastupitelům i občanům k Vánocím a novému roku 2018.

Jednání bylo ukončeno v 20:05 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.
Zápis byl pořízen dne 19.12.2017.
Zapsala: Ludmila Dvořáková
Zápis ověřili:

Věra Kratochvílová

Ing. Petra
Venturová

Zdeněk Paroulek
Digitálně podepsal
Ing. Petra Venturová
Datum: 2017.12.21
13:57:55 +01'00'

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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