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

Zápis z 98. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 13.6.2018
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. Autorský dozor MŠ Hrnčíře
Požádali jsme projektanta MŠ Hrnčíře, aby nám udělal nabídku na autorský dozor. Nabídka je za cenu
38.552,- Kč bez DPH. Je třeba uzavřít příkazní smlouvu na výkon autorského dozoru na akci
„Novostavba pavilonu mateřské školy Hrnčíře v dřevěné nosné konstrukci, k.ú. Šeberov, parc. č. 1284
a 1286“ se spol. PilsProjekt, s.r.o. IČO: 29115744 za cenu 38.552,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru na akci „Novostavba
pavilonu mateřské školy Hrnčíře v dřevěné nosné konstrukci, k.ú. Šeberov, parc. č. 1284 a 1286“ se
spol. PilsProjekt, s.r.o. IČO: 29115744 za cenu 38.552,- Kč bez DPH.
T: 20.6.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/98/2018/RMČ
3. Vystavené objednávky MŠ Hrnčíře
Vzhledem k časovému tlaku byly vystaveny objednávky v souvislosti s akcí MŠ Hrnčíře:
1. Odebírka elektroměrů, Petr Hakl – Elektro, 5.670 Kč
2. Přemístění vodoměru, PVK, max. 10 tis. Kč bez DPH
3. Dočasný billboard, Studio Garfield, s.r.o., 1600 Kč bez DPH

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí a souhlasí s vystavením objednávek v souvislosti s akcí MŠ Hrnčíře:
1. Odebírka elektroměrů, Petr Hakl – Elektro, 5.670 Kč,
2. Přemístění vodoměru, PVK, max. 10 tis. Kč bez DPH,
3. Dočasný billboard, Studio Garfield, s.r.o., 1600 Kč bez DPH.
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/98/2018/RMČ
4. Úprava rozpočtu č. 15/2018 z důvodu platby poplatku SMSČR a SMČHMP
Dosud byly platby poplatku SMSČR a SMČHMP účtovány do jiné položky, ale správnější je
z položky 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené.
Návrh usnesení:
Rada Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č.
15/2018 z důvodu platby poplatku SMSČR a SMČHMP:
SU

Kapitola

Položka

ORJ

231

6171 –
Činnost místní
správy
6171 –
Činnost místní
správy

5169 – Nákup
ostatních služeb

900

Výdaj -18,0 tis. Kč

5179 – Ostatní
nákupy jinde
nezařazené

900

Výdaj +18,0 tis. Kč

231

UZ ORG částka

T: 30.6.2018
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/98/2018/RMČ
5. Aktuálně projednávané změny a úpravy, včetně podnětů na pořízení změny, či
úpravy, platného územního plánu hl. m. Prahy a zásadní připomínky ke
zveřejněnému návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy v k. ú. Šeberov
Od 16.4.2018 je zveřejněna oficiální verze návrhu Metropolitního plánu, nového územního plánu pro
Prahu zde:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/m
etropolitni_plan/index.html
Připomínky k návrhu bude možné zasílat po dobu 30 dnů od 27. června 2018.
Jako podklad pro jednání jsme zveřejnili na http://www.seberov.cz/dulezite-informace/novymetropolitni-plan-prahy-811331.htm mimo vystřižených částí MP týkajících se naší MČ dále
připomínky a náměty, které v roce 2008 a 2009 naše MČ poslala tehdy k návrhu konceptu územního
plánu.
Dále pí. starostka zpracovala přehlednou tabulku změn, podnětů a úprav územního plánu, které jsou
nyní v různých fázích projednávání a tzv. běží. K některým se MČ v průběhu projednávání
vyjadřovala, k některým ne. Proto považujeme za vhodné všechna vyjádření v navrženém usnesení
ZMČ zrekapitulovat nebo doplnit.
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Stavební komise RMČ se v průběhu května několikrát zabývala zveřejněným Metropolitním plánem.
Pp. Štěpánek a Škůrek zpracovali porovnání projednávaných změn současného územního plánu a
návrhu Metropolitního plánu, a to p. Štěpánek graficky a p. Škůrek – moc děkujeme!
Návrh usnesení pro ZMČ je zpracován dohromady, bude však možné hlasovat o návrhu jako celku
nebo o jednotlivých bodech zvlášť.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s předložením návrhu usnesení na příští zasedání ZMČ, ve kterém budou všechna
stanoviska k aktuálně projednávaným změnám a úpravám, včetně podnětů na pořízení změny, či
úpravy, platného územního plánu hl. m. Prahy a dále zásadní připomínky ke zveřejněnému návrhu
Metropolitního plánu hl. m. Prahy v k. ú. Šeberov.
T: 15.6.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/98/2018/RMČ
6. Střet zájmů
Veřejný funkcionář je povinen ve lhůtě do 30.6.2018 podat oznámení o příjmech a jiných
majetkových výhodách nabytých v období výkonu veřejné funkce v roce 2017.
7. Znalecký posudek na směnu pozemků
Pro vybudování chodníku u ulice K Hrnčířům, navazující na ulici Novákova je potřeba provést směnu
pozemků. Pro směnu je potřebné mít znalecký posudek, proto jsme oslovili znalce, p. Ing. Jiřího
Nohejla, který nám zpracoval nabídku na vyhotovení znaleckého posudku pro směnu pozemků – parc.
č. 533/46 a 533/45 v k.ú. Šeberov, obec Praha. Ocenění pozemků bude provedeno obvyklou cenou.
Znalecký posudek bude vyhotoven ve dvou výtiscích. Předpokládaný termín vyhotovení je 30 dnů od
objednání nebo v termínu dle požadavku objednavatele nejméně však 7 dnů. Nabídková cena za
vyhotovení znaleckého posudku činí 3 400,00 Kč – uvedená cena je bez DPH. Zhotovitel je plátcem
DPH. KOPPREA, znalecký ústav s.r.o., IČ 45808830. Jedná se o pozemek u hlavní komunikace
K Hrnčířům, kde by měl být vybudovaný nový chodník s přechodem pro chodce, před křižovatkou
ulice K Hrnčířům x Novákova.
Dále, na základě záměru soukromníka prodat parc.č.532/3 k.ú. Šeberov na zahradu a tu oplotit,
přestože se v ÚP jedná o zeleň parkovou, navrhujeme zadat zpracování znaleckého posudku k tomuto
pozemku, abychom mohli s majiteli zahájit jednání o případném výkupu.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním znaleckého posudku:
1. pro směnu pozemků parc. č. 533/46 a 533/45 v k.ú. Šeberov
2. pro případný výkup pozemku parc. č.532/3 k.ú.Šeberov
u spol. KOPPREA, znalecký ústav s.r.o., IČ 45808830, za cenu 6400,-Kč bez DPH.
T: 30.6.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/98/2018/RMČ
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8. Závěrečný účet MČ za rok 2017
Závěrečný účet MČ za rok 2017 byl zveřejněn vč. konečné zprávy o přezkoumání hospodaření dne
24.5.2018 na http://www.seberov.cz/umc/rozpocet.htm a týž den o tom byli informováni členové
finančního výboru a zastupitelé e-mailem.
Finanční výbor ZČ se zabýval návrhem závěrečného účtu dne 7.6.2018 a přijal následující usnesení:

Závěr konečné zprávy o přezkoumání hospodaření MČ za rok 2017: Nebyly zjištěny chyby a
nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních hospodaření, které již byly
napraveny v průběhu přezkoumání hospodaření. Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla
zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti.
Nebudou tedy schvalována žádná nápravná opatření.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se schválením závěrečného účtu Městské části Praha – Šeberov za rok 2017 bez výhrad
a předkládá ho na příští zasedání ZMČ.
T: 15.6.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/98/2018/RMČ
9. Stanovení počtu zastupitelů MČ na volební období 2018-2022
Komunální volby se budou konat letos
5. a 6. října.
Počet zastupitelů se stanovuje podle
počtu obyvatel a velikosti územního
obvodu městské části. Zastupitelstvo v
MČ musí mít
•
v MČ nad 500 do 3000 obyvatel
7 až 15 členů,
•
v MČ nad 3000 do 10000
obyvatel 11 až 25 členů.
Počet obyvatel naší MČ se pohybuje
okolo 3000 (viz graf). Rada se může
volit v městské části, která má nejméně
15 zastupitelů. Proto navrhujeme,
stejně jako v tomto volebním období,
aby počet členů zastupitelstva naší MČ
zůstal i pro příští volební období 15.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se stanovením počtu členů zastupitelstva pro komunální volby do Zastupitelstva
Městské části Praha – Šeberov pro volební období 2018 - 2022 na 15 členů a předkládá ho ke
schválení na příští zasedání ZMČ.
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T: 15.6.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/98/2018/RMČ
10. Odsvěření pozemku parc. č. 1519, k. ú. Šeberov
Zjistili jsme, že MČ má do správy svěřen pozemek č. parc. 1519 v k.ú. Šeberov, což je 40 m2 pozemku
pod silnicí Kunratická spojka u rozvodny, který spravuje TSK. Bylo by vhodné požádat HMP o jeho
odsvěření.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s podáním žádosti na hl. m. Prahu o odsvěření pozemku č. parc. 1519, k. ú. Šeberov ze
správy Městské části Praha – Šeberov a předkládá ho ke schválení na příští zasedání ZMČ.
T: 15.6.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/98/2018/RMČ
11. Dotace spolkům na sportovní činnost mládeže
Již 7.5.2018 byla zveřejněna výzva pro podání žádostí za účelem poskytnutí dotace neziskovým
organizacím na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha Šeberov, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu registrované mládeže v
jednotlivých nestátních neziskových organizacích v souladu s Podmínkami pro udělení dotací,
schválenými dne 25.4.2018 Radou MČ Praha-Šeberov, č. usnesení 8/95/2018/RMČ. Žádosti bylo
možné podávat do 31.5.2018 do 12 hodin. K dispozici z odvodu z výherních hracích přístrojů máme
77200 Kč.
Žádosti podaly:
1/ A.F.K.Olympia Šeberov, z. s. o 90000 Kč
2/ JK Trojan o 36200 Kč.
Celkem žádosti za 126200 Kč.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí na základě podaných žádostí přidělení dotací neziskovým organizacím na podporu
činností nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha - Šeberov, které
dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu registrované mládeže v jednotlivých nestátních
neziskových organizacích, takto:
1/ A.F.K.Olympia Šeberov, z. s. ve výši 41000 Kč,
2/ JK Trojan ve výši 36200 Kč,
a předkládá přidělení dotací ke schválení na příští zasedání ZMČ.
T: 15.6.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/98/2018/RMČ
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12. Veřejná zakázka č. 5/2018 „Centrum Hrnčíře“
RMČ dne 28.5.2018 usnesením č. 13/97/2018/RMČ souhlasila se zveřejněním výzvy k podání nabídky
v režimu zakázky malého rozsahu na stavební práce č. 5/2018 „Centrum Hrnčíře“. Dne 11.6.2018 byly
otevřeny obálky s nabídkami s následujícím výsledkem:
ČÍSLO
NÁZEV PRÁVNICKÉ NEBO
NABÍDKY FYZICKÉ OSOBY

NABÍDKOVÁ CENA

POŘADÍ

1

Gabriel s.r.o.

1 833 133,36 Kč

2

2

INPROS PRAHA a.s.

1 198 676,48 Kč

1

Vyhodnocení nabídek probíhalo v souladu s článkem 9 Hodnotící kritéria a váhy Výzvy k podání
nabídek Centrum Hrnčíře. Při hodnocení představovala nabídková cena 100% váhy. Na základě
hodnotících kritérií zvítězila firma INPROS PRAHA a.s.. Hodnotící komise doporučila uzavřít
smlouvu o dílo s INPROS PRAHA a.s..
Návrh usnesení:
RMČ
1/ schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky „Centrum Hrnčíře“ na základě doporučení hodnotící
komise spol. INPROS PRAHA a.s., IČ 47114444,
2/ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku „Centrum Hrnčíře“ s dodavatelem spol. INPROS
PRAHA a.s., IČ 47114444 za cenu 1 198 676,48 Kč bez DPH.
T: 30.6.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/98/2018/RMČ
13. Smlouvy s PREdistribuce na stavební proud MŠ Hrnčíře
Je třeba připojit stavební proud na stavbu MŠ Hrnčíře a to na pozemek parc. č. 1149 a na pozemek
parc. č. 1286.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením smluv o připojení s PREdistribuce, a.s.
1. na stavební proud na pozemku parc. č. 1149, č. sml. 7426250
2. na stavební proud na pozemku parc. č. 1286, č. sml. 7426246
T: 30.6.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 11/98/2018/RMČ
14. Návrh změny poplatků za užívání veřejného prostranství
Na základě proběhlé kontroly poplatků na ÚMČ je nutné schválit úpravu sazebníku poplatků za
užívání veřejného prostranství dle § 2 vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb., o místním poplatku.
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Návrh usnesení:
RMČ schvaluje upravený sazebník poplatků za užívání veřejného prostranství dle § 2 vyhlášky hl. m.
Prahy č. 5/2011 Sb., o místním poplatku, ve znění pozdějších předpisů. Za každý i započatý m2 a
každý i započatý den činí pro území MČ Praha - Šeberov:

T: 15.6.2018
Zodpovídá: Fialová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 12/98/2018/RMČ

17. Úprava rozpočtu č. 16/2018 v souvislosti s dofinancování rekonstrukce komunikací
Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa




Dne 15.9.2016 schválilo zastupitelstvo HMP převod finančních prostředků na rekonstrukci
komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa ve výši 10,3 mil. Kč z Odboru technické
vybavenosti MHMP do rozpočtu naší městské části.
V loňském roce jsme proto provedli se souhlasem správce Hrnčířských luk Odborem ochrany
prostředí Magistrátu HMP údržbové práce na dešťové kanalizaci v ulici U Školky, na které
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bude v letošním roce navazovat kompletní výstavba dešťové kanalizace v ulicích Lipenská,
Osvětová, Rojická a V Záhybu a poté rekonstrukce povrchů komunikací v zámkové dlažbě.
Proto, abychom to mohli provést, jsme již vloni objednali u spol. D-PLUS projektová a
inženýrská, a.s. aktualizaci projektové dokumentace, na které pracovalo vedení MČ před
volbami v roce 2014.
Protože odhad ceny po aktualizaci byl okolo 23 mil. Kč, požádala paní starostka hl. m. Prahu o
další dotaci na tento účel. Dne 30.11.2017 rozhodlo Zastupitelstvo HMP o poskytnutí další
investiční dotace naší městské části na tento účel tentokrát ve výši 12,7 mil. Kč.
Dne 2.3.2018 bylo vydáno územní rozhodnutí. Následně 23.4.2018 bylo zahájeno stavební
řízení. Stavební povolení bylo vydáno 6.6.2018, právní moci nabyde pravd. 9.7.2018.
3.5.2018 jsme zveřejnili výzvu pro podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na
veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa“. Do
termínu byla doručena na ÚMČ pouze 1 nabídka a to od spol. INPROS PRAHA a.s., která však
splnila všechny podmínky veřejné zakázky, a proto mohla být vybrána jako dodavatel stavby a
to za cenu 17 981 987,14 Kč bez DPH.
Vzhledem k dalším předpokládaným výdajům např. na stavební dozor a vyšší vysoutěžené
ceně, než nám byly přiděleny výše uvedené dotace, je třeba posílit rozpočet na tuto
rekonstrukci o 400 tis. Kč z oprav a udržování.

Návrh usnesení:
RMČ schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č. 16/2018 v souvislosti s dofinancování
rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa:
SU

Kapitola

Položka

ORJ

231

2212Silnice

5171 Opravy a udržování

300

2212 Silnice

300
6121Budovy, haly a stavby

231

UZ

ORG

částka
Výdaj
-400 tis. Kč

42257000104 Výdaj
+400 tis. Kč
T: 30.6.2018
Zodpovídá: Černá

Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 13/98/2018/RMČ

15. Soud o pozemky za MŠ Hrnčíře
JUDr. Yveta Čermáková, právnička HMP nám píše ve věci soudu o pozemky za MŠ Hrnčíře:
Ve věci výše uvedené Vám v příloze posílám rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 54 Co 27/2017 –
604 ze dne 14. 2. 2018 a doplňující rozsudek č.j. 54 Co 27/2017 – 613 ze dne 28. 2. 2018, kterými byl
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k odvolání žalobců aa), ab) a ac) zamítavý rozsudek soudu prvého stupně změněn ohledně pozemku
parc. č. 1407/29, k.ú. Šeberov tak, že jejich žalobě bylo vyhověno, ohledně pozemku parc. č. 1407/30
byl potvrzen, žalobcům aa) ab) a ac) přiznána náhrada nákladů řízení ve výši 1.289.156,-- Kč a ve
vztahu mezi žalobci b) a c), HMP a vedlejší účastnicí bylo určeno, že žádný z účastníků nemá právo na
náhradu nákladů řízení.
Ve věci samé dospěl odvolací soud k závěru, že právní předchůdkyně žalobců aa), ab) a ac) id. ½
pozemku parc. č. 1407/29 vydržela. Neztotožnil se přitom s názorem HMP, že se měla domáhat jeho
vydání podle restitučních předpisů.
Ve věci náhrady nákladů řízení pak odvolací soud vycházel z ceny věci stanovené znaleckým
posudkem, přičemž ve vztahu mezi žalobci b) a c) a úspěšnou HMP a vedlejší účastnicí uzavřel, že
jejich náklady nebyly účelně vynaloženy.
Dle našeho názoru je tento rozsudek ve věci samé i v nákladových výrocích nesprávný a
doporučujeme proti němu podat dovolání (věc sama) a ústavní stížnost (nákladové výroky).
Sdělte mi prosím, pokud možno do 18. 5. 2018, zda si HMP přeje toto učinit či nikoli.
Pokud jde o platební povinnost, HMP i MČ Praha – Šeberov přísluší zaplatit každé 644.578,-- Kč.
Vzhledem ke skutečnosti, že tato částka byla zcela neočekávaná (na vyhlášení rozsudku nebyla výše
NNŘ specifikována) a z naší strany nedošlo k vystavení zálohové faktury, dovolujeme si požádat HMP
o její zaplacení. Prosím o sdělení, zda HMP s tímto souhlasí.
Očekávám Vaše stanoviska a zůstávám s pozdravem,
V dané věci si Vás dovoluji upozornit, že povinnost zaplatit NNŘ byla uložena HMP a MČ Praha –
Šeberov, a to nikoli společně a nerozdílně. Osobou legitimovanou k podání ÚS ohledně ½ NNŘ je
tedy MČ Praha – Šeberov, a nikoli HMP. Lhůta k podání ÚS končí (patrně i MČ) dne 18. 6. 2018.
Vážená paní starostko, prosím o zajištění podání ÚS do níže uvedeného termínu ve smyslu zprávy
JUDr. Mullis.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s podáním ústavní stížnosti proti výši nákladů řízení ohledně pozemku parc. č. 1407/29,
k.ú. Šeberov na základě výzvy hl. m. Prahy.
T: 18.6.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 14/98/2018/RMČ

16. Odpuštění záboru Prokopská pouť
Prokopská pouť ve sportovně – oddychovém areálu v Šeberově je již několikátým rokem oblíbená u
občanů MČ, proto MČ vždy odpouští majitelům atrakcí poplatky za zábor veřejného prostranství.
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s odpuštěním poplatků za zábor veřejného prostranství majitelům atrakcí na Prokopské
pouti ve sportovně – oddychovém areálu v Šeberově v termínu 22.-24.6.2018.
T: 30.6.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 15/98/2018/RMČ
17. Program 26. zasedání ZMČ
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje program 26. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov, konaného dne 25. 6. 2018 od
18:00 hodin ve špejcharu, ul. V Ladech č.p. 1020, Praha 4:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola zápisu předchozího zasedání
Kontrola plnění předchozích usnesení
Závěrečný účet MČ za rok 2017
Aktuálně projednávané změny a úpravy, včetně podnětů na pořízení změny, či úpravy,
platného územního plánu hl. m. Prahy a zásadní připomínky ke zveřejněnému návrhu
Metropolitního plánu hl. m. Prahy v k. ú. Šeberov
8. Stanovení počtu zastupitelů MČ na volební období 2018-2022
9. Souhlasné prohlášení s MČ Praha - Kunratice
10. Veřejnoprávní smlouva a Smlouva o poskytování služby - obědy pro seniory
11. Finanční výbor
12. Odsvěření pozemku parc. č. 1519, k. ú. Šeberov
13. Úprava rozpočtu č. 17/2018 v souvislosti se změnou účelu použití části neinvestiční
dotace z odvodu z VHP na financování akce č. 80795 - Mateřská škola Hrnčíře Úprava
rozpočtu půjčka MŠ Hrnčíře
14. Úprava rozpočtu č. 18/2018 v souvislosti s přijetím návratné finanční výpomoci z
rozpočtu HMP ve výši 24.500,0 tis. Kč na předfinancování akce č. 80795 mateřská škola
Hrnčíře
15. Úprava rozpočtu č. 19/2018 v souvislosti s dotací HMP na posílení mzdových prostředků
zaměstnancům v oblasti obecního školství Úprava rozpočtu mzdy školství
16. Úprava rozpočtu č. 20/2018 v souvislosti s výstavbou kamerového stanoviště na náměstí
v Hrnčířích
17. Úprava rozpočtu č. 21/2018 v souvislosti s přijetím finančních darů
18. Úprava rozpočtu č. 22/2018 v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace z HMP na
přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
19. Úprava rozpočtu č. 23/2018 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP VVV v rámci výzvy
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
20. Dotace spolkům na sportovní činnost mládeže
21. Dodatek ke smlouvě na projektovou přípravu ZŠ u Jordánku
22. Úprava rozpočtu č. 24/2018 v souvislosti s rekonstrukcí komunikace V Úhoru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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23. Úprava rozpočtu č. 25/2018 v souvislosti s úhradou platby za nákup kompostérů před
přijetím platby z OPŽP
24. Různé, informace
T: 15.6.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 16/98/2018/RMČ

Jednání bylo ukončeno v 17:20 hod.
Zapsala: Michaela Archalousová

Digitálně podepsal
RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
Datum: 2018.06.15
Archalousová 11:53:20 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
Zástupce starostky MČ Praha - Šeberov

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2018.06.15
Venturová Datum:
11:55:08 +02'00'

Ing. Petra Venturová
Starostka MČ Praha - Šeberov
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