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

Zápis z 91. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 28.2.2018
Přítomni: pp. Kratochvílová, Archalousová, Brich, Vitvarová, Venturová
Zapisuje: p. Archalousová
Omluveni: p. Šteflová – dlouhodobá pracovní neschopnost
Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka v 16:00.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna jsou již splněna nebo probíhají.

2. Vlajka pro Tibet
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s vyvěšením vlajky pro Tibet dne 10.3.2018.
Termín: 10.3.2018
Zodpovídá: Fialová
Hlasování:
Pro: Kratochvílová, Archalousová, Vitvarová, Venturová
Zdržel se: Brich
Bylo přijato usnesení 1/91/2018/RMČ
3. Odměny ředitelům zřízených organizací
Ředitel ZŠ i ředitelka MŠ předali podklady pro hodnocení ředitelů za 1. pololetí šk. roku 2017/2018.
Návrh usnesení:
RMČ
1. schvaluje odměnu řediteli ZŠ V Ladech panu Mgr. Jaroslavu Střeštíkovi za 1. pololetí školního roku
2017/2018 ve výši 1 měsíčního platu.
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2. schvaluje odměnu ředitelce MŠ Na Příčné mezi paní Dagmar Řehákové za 1. pololetí školního roku
2017/2018 ve výši 1 měsíčního platu.
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/91/2018/RMČ
4. Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Mateřské školy
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje dodatek č. 11 ke zřizovací listině ze dne 12. listopadu 2007 příspěvkové organizace
Mateřská škola, Praha 4, Na Příčné mezi 186, kterým se mění příloha č. 2 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 4, Na Příčné mezi 186 – soupis drobného hmotného
majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové částce 1.546.858,81 Kč
T: 15.3.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/91/2018/RMČ
5. Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Základní školy
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje dodatek č. 10 ke zřizovací listině ze dne 12. listopadu 2007 příspěvkové organizace
Základní škola, Praha 4, V Ladech 6, kterým se mění příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 – soupis drobného hmotného majetku a drobného
dlouhodobého hmotného majetku v celkové částce 3.319.624,84 Kč
T: 15.3.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/91/2018/RMČ
6. Doplacení odměn členům okrskových volebních komisí z vlastního rozpočtu
Dne 6.2.2018 byla doručena na ÚMČ petice za spravedlivé odměny členů volebních komisí – otevřený
dopis – výzva zastupitelům obcí a měst ČR k doplacení odměn členům okrskových volebních komisí
z vlastního rozpočtu. Navrhujeme doplatit členům okrskových komisí, kteří pracovali v obou kolech
volby prezidenta ČR, každému 500,-Kč.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s doplacením členům okrskových komisí, kteří pracovali v obou kolech volby
prezidenta ČR, každému 500,-Kč.
T: 31.3.2018
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/91/2018/RMČ
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7. Oznámení o čerpání z RF ZŠ V Ladech
Dne 12. 2. 2018 oznámil ředitel ZŠ V Ladech p. Střeštík na ÚMČ, že 12. 2. 2018 byl dán ŘŠ příkaz k
přeúčtování částky 1.060 Kč z rezervního fondu školy, části tvořené z darů, jako úhrada částky za přečerpání
UZ 33070 doprava na plavání, na základě informace z MHMP, kterou škola obdržela po uzavření účetnictví za
rok 2017.
Zaúčtování opravy proběhlo v součinnosti s paní Dvořákovou a pracovnicí magistrátu.

Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí oznámení ředitele ZŠ V Ladech o čerpání 1060 Kč z rezervního fondu školy jako
úhrady částky za přečerpání UZ 33070 doprava na plavání.

Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/91/2018/RMČ

8. Přidělení hrobového urnového místa na hřbitově v Hrnčířích
Dne 23.2.2018 došla na ÚMČ žádost o přidělení urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích od
hrnčířského občana pana Petra Rajtory.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s přidělením urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích hrnčířskému občanovi
p. Petru Rajtorovi.
T: 31.3.2018
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/91/2018/RMČ

9. Úprava rozpočtu č. 1/2018 v souvislosti s vratkou účelových dotací poskytnutých
Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecné pokladní správy v rámci finančního
vypořádání
Rada Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha - Šeberov č.
1/2018 v souvislosti s vratkou účelových dotací poskytnutých Ministerstvem financí z kapitoly
Všeobecné pokladní správy v rámci finančního vypořádání:
SU
Kapitola
Položka
ORJ UZ
ORG
částka
231

81151000
Změny stavu krátkodobých
prostředků na bankovních
účtech

Příjem
25,9 tis. Kč
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231

6330Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně
6330Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

5347 –
1000 98071
Převody mezi statutárními
městy (hl. m. Prahou) a jejich
městskými částmi

Výdaj

5347 –
1000 98008
Převody mezi statutárními
městy (hl. m. Prahou) a jejich
městskými částmi

9,1 tis. Kč

16,8 tis. Kč

T: 5.3.2018
Zodpovídá: Archalousová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/91/2018/RMČ

10. Připomínka ke změně územního plánu Z3177 – požadavek na obytné území
Dne 31.1.2018 přišla na ÚMČ Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 12
ÚP HMP zahrnující podnět na změnu územního plánu Z3177. Do 14.3.2018 lze podat připomínku.
Jedná se o změnu územního plánu pozemku parc. č. 571/6 a 571/171 část, k. ú Šeberov o celkové
rozloze 3238 m2 ze ZMK na OB/ případně OV. Územním plánem je území označeno jako zeleň
městská krajinná (ZMK) zařazená do celoměstského systému zeleně, který byl vždy ze strany orgánů
OOP MHMP vyžadován. Nyní je ve schváleném podnětu z tohoto systému část oddělena a navrhována
k zastavění. Upozorňujeme, že v celé oblasti této ZMK je vysoká hladina spodní vody a jsou zde
prameniště. Pokud nemá HMP nadále zájem na zachování celoměstského systému zeleně, je nutné
nejprve zpracovat pro celou oblast této ZMK zastavovací studii s návrhem komunikačního systému a
zejména řešení odvodnění od srážkových vod i řešení podtlakové splaškové kanalizace v lokalitě. Do
vyřešení těchto skutečností s navrhovanou změnou MČ nemůže souhlasit.
Návrh usnesení:
RMČ nesouhlasí s podnětem na změnu ÚP Z3177 a pověřuje starostku zasláním připomínky v souladu
s §47 odst. 2 stavebního zákona.
T: 14.3.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/91/2018/RMČ
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11. Nabídka p. Šárky Rajtorové na kurzy Nordic Walking
Dne 26.2.2018 přišla od pí. Šárky Rajtorové žádost o projednání v RMČ na zařadění kurzu Nordic
Walking do bonusového programu Klubu aktivních 55+, podporovaného městskou částí. V dalším emailu pí. Rajtorová upřesnila nabízené podmínky:
Při pořádání 3 hodinového kurzu si účtuji 510,-Kč za jednoho senior účastníka.
Obsah kurzu:
1) představení Nordic Walking (seznámení s holemi a technikou NW)
2) vysvětlení základních technik a chyb při chůzi Nordic Walking
3) ukázka posilovacího a uvolňovacího cvičení s holemi
4) výuka Nordic Walking chůze v různém terénu
5) po celou dobu kurzu se zastavujeme, vysvětlujeme si, učíme se...
Pokud by byl zájem o následné pravidelnější skupinové chození spojené se cvičením v přírodě, pak by
se cena pohybovala na 150,-Kč za účastníka za 60-90 min.
Návrh usnesení:
RMČ navrhuje, aby na setkání Klubu aktivních 55+ dne 19.4.2018 byla pozvána pí. Šárka Rajtorová,
která představí kurz Nordic Walking účastníkům a zjistí zájem. V případě zájmu bude RMČ jednat
s pí. Rajtorovou o ceně, která bude v možnostech rozpočtu MČ.
T: 19.4.2018
Zodpovídá: Vitvarová

Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/91/2018/RMČ
12. Termín příští RMČ
Příští RMČ bude výjimečně místo středy 14.3. ve čtvrtek 15.3. od 8:00 hodin.

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hod.
Zapsala: RNDr. Michaela Archalousová

Digitálně podepsal
RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
Datum: 2018.03.01
Archalousová 11:23:02 +01'00'

RNDr. Michaela Archalousová
Zástupce starostky MČ Praha - Šeberov

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal
Ing. Petra Venturová
Datum: 2018.03.01
11:22:17 +01'00'

Ing. Petra Venturová
Starostka MČ Praha - Šeberov
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