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

Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 25. 6. 2018
Přítomní členové zastupitelstva: RNDr. Michaela Archalousová, Jan Brich, Ing. Věra Kratochvílová,
Ing. Jiří Ritt, Ing. Petra Venturová, Jitka Žáková, Mgr. Květoslava Vitvarová, Ing. Jana Kadeřábková,
Mgr. Zdeněk Paroulek, PaedDr. Jiří Pilař, Ing. Jan Škůrek, Marta Hrubá
Omluveni: Ing. Vladimír Mencl, Jan Kastner, Ing. Miroslav Dostál
Hosté: manželé Koláčkovi
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 hodin. Konstatovala, že je přítomno 12
z 15 zastupitelů, a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Volba ověřovatelů zápisu
Paní starostka navrhuje za ověřovatele zápisu pp. Bricha a Kratochvílovou.
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje za ověřovatele zápisu z 26. ZMČ Praha Šeberov dne 25. 6. 2018 pp. Bricha a
Kratochvílovou.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 1/26/2018/ZMČ
3. Schválení programu
Doplnění bodů:
Doplnění bodu: Úprava rozpočtu č. 26/2018 v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání za
rok 2017

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 doplnění bodu Úprava rozpočtu č. 26/2018 v souvislosti s uzavřením finančního
vypořádání za rok 2017 do programu 26. zasedání ZMČ.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 2/26/2018/ZMČ
Doplnění bodu: Úprava rozpočtu č. 27/2018 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP Praha – pól
růstu a vrácením části finanční výpomoci ve výši poskytnuté dotace
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje doplnění bodu Úprava rozpočtu č. 27/2018 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP
Praha – pól růstu a vrácením části finanční výpomoci ve výši poskytnuté dotace do programu 26.
zasedání ZMČ.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 3/26/2018/ZMČ
Doplnění bodu: Úprava rozpočtu č. 28/2018 v souvislosti s vratkou podílu na daňové povinnosti
k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2017 městským částem
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje doplnění bodu Úprava rozpočtu č. 28/2018 v souvislosti s vratkou podílu na daňové
povinnosti k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2017 městským částem do
programu 26. zasedání ZMČ.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 4/26/2018/ZMČ
Doplnění bodu: Souhlasné prohlášení pozemek č. parc. 32/5 k. ú. Šeberov
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje doplnění bodu Souhlasné prohlášení pozemek č. parc. 32/5 k. ú. Šeberov do programu
26. zasedání ZMČ.
Hlasování:
Pro: všichni
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Návrh byl přijat 5/26/2018/ZMČ
Doplněný program:
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
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
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
23. Úprava rozpočtu č. 25/2018 v souvislosti s úhradou platby za nákup kompostérů před
přijetím platby z OPŽP
24. Úprava rozpočtu č. 26/2018 v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání za rok 2017
25. Úprava rozpočtu č. 27/2018 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP Praha – pól růstu a
vrácením části finanční výpomoci ve výši poskytnuté dotace
26. Úprava rozpočtu č. 28/2018 v souvislosti s vratkou podílu na daňové povinnosti k dani z
příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2017 městským částem
27. Souhlasné prohlášení pozemek č. parc. 32/5 k. ú. Šeberov
28. Různé, informace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje program jako celek v navrženém doplněném znění.
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Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 6/26/2018/ZMČ

4. Kontrola zápisu předchozího zasedání
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis tedy odpovídá průběhu zasedání.
5. Kontrola plnění předchozích usnesení
Všechna usnesení jsou průběžně plněna v souladu se schválenými termíny.
6. Závěrečný účet MČ za rok 2017
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
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 informování 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.
Závěrečný účet doporučila RMČ ZMČ dne 13.6.2018 schválit bez výhrad.
Ze závěrečného účtu MČ za rok 2017 vybíráme pro informaci:
Příjmy hlavní činnosti:



Původní rozpočet příjmů byl splněn na 255,97 % - příjmy byly tedy oproti původnímu rozpočtu
více než dvojnásobné.
Dotace od hl. m. Prahy – získáno 362 % původního rozpočtu, tedy o 37,5 mil. Kč:
o 19,6 mil. Kč na vybudování centra Šeberova
o 12,7 mil. Kč na rekonstrukci Lipenská, Osvětová, Rojická II. etapa
o 2,5 mil. Kč na úpravy Hrnčířského hřbitova
o 600 tis. Kč na vybudování fitparku ve sportovně oddychovém areálu v Šeberově
o 473,6 tis. Kč na prvky Smart City
o 783,6 tis. Kč pro školství
o 576 tis. Kč z výherních hracích přístrojů na kulturu a sport
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o
o
o
o

187,8 tis. Kč z uhrazené daně z příjmů právnických osob za rok 2016
78,8 tis. Kč na volby
15 tis. Kč na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
1 tis. Kč na knihovnu

Výdaje hlavní činnosti:
 Kapitálové výdaje (investice)
o V Ladech II, čerpáno 965,7 tis. Kč
o Vybudování šeberovského náměstí a dokončení revitalizace špejcharu, čerpáno 18 468
tis. Kč
o Osvětová, Lipenská, Rojická II. etapa, čerpáno bylo 1 405 tis. Kč
o Cyklostezka Vestec – Kunratice, čerpáno bylo 9 tis. Kč
o Příprava novostavby pavilonu MŠ Hrnčíře, čerpáno bylo 91 tis. Kč
o Fitpark, čerpáno bylo 415,9 tis. Kč
o Pártystan, čerpáno 59 tis. Kč
 Významnější běžné výdaje:
o Úpravy Hrnčířského hřbitova (oprava hřbitovní zdi, márnice, truhlářské a zámečnické
práce, výsadba zeleně, oprava a vyčištění studny, závlaha na rozptylové louce, oprava
altánu, nákup mobiliáře, zrestaurování nové sochy sv. Vojtěcha), čerpáno bylo 2535,7 tis.
Kč
o Oprava chodníků, čerpáno 2255 tis. Kč
o Oprava ZŠ V Ladech (obkopání, drenáže, omítky), čerpáno 209,2 tis. Kč
Oprava minigolfu, čerpáno 341 tis. Kč
o Výměna sítí okolo hřiště v Hrnčířích a hřiště u ZŠ V Ladech
o Nový městský mobiliář (lavičky a koše), čerpáno 167 tis. Kč
o Byly rozděleny dotace spolkům z odvodů z výherních hracích přístrojů na soustavnou
sportovní činnost dětí a mládeže, dotace byly rozděleny ve výši 186 tis.
o Běžné výdaje kapitoly Činnost místní správy po odečtení kapitálových výdajů byly čerpány
z 85,12 % původního rozpočtu
Vedlejší (zdaňovaná) činnost:


Zdaňovanou činností byl vytvořen zisk ve výši 756 tis. Kč, náklady činily 382 tis. Kč, výnosy
byly 1138 tis. Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje závěrečný účet Městské části Praha – Šeberov
za rok 2017 bez výhrad.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 7/26/2018/ZMČ
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7. 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
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka.
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
zrekapitulovat nebo doplnit.
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:
1. Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov (dále jen ZMČ) přijímá následující stanoviska
k aktuálně projednávaným změnám a úpravám, včetně podnětů na pořízení změny, či úpravy,
platného územního plánu hl. m. Prahy v k. ú. Šeberov:
1.1. Z3133 (sportovně oddychový areál v Šeberově, č. parc. 1449/26) - ZMČ se změnou ÚP
souhlasí.
1.2. U1243 (změna koeficientu č. parc. 531/173, 531/122) - ZMČ s úpravou ÚP souhlasí.
1.3. U1265 (změna koeficientu č. parc. 531/155, 531/154) - ZMČ s úpravou ÚP souhlasí.
1.4. Z2825 (posun Ekokoridoru přes D1) - ZMČ se změnou ÚP souhlasí.
1.5. Z3177 (proluka Hrnčíře za rybníkem Šmatlík, č. parc. 571/6, 571/171) – ZMČ se změnou ÚP
nesouhlasí.
1.6. Z3066/10 (vedle Kovářského rybníku, č. parc. 536/12, 536/122, 536/123, 536/124) - ZMČ se
změnou ÚP souhlasí.
1.7. Z3067/10 (vedle Kovářského rybníku, č. parc. 531/43, 531/45 531/194) - ZMČ se změnou ÚP
souhlasí.
1.8. P35/2016 (změna koeficientu č. parc. 531/128, 531/178) - ZMČ s podnětem na změnu ÚP
souhlasí.
1.9. P89/2017 (území za rybníkem Šmatlík směrem na Vesteckou spojku, č. parc. 569/8, 569/9,
569/24, 570/4, 572/10) - ZMČ s podnětem na změnu ÚP nesouhlasí.
1.10.
P49/2018 (území vpravo od Kovářského rybníka, č. parc. 536/13) - ZMČ s podnětem na
změnu ÚP nesouhlasí.
1.11.
Návrh na pořízení změny ÚP doposud bez čísla (proluka Hrnčíře za rybníkem Šmatlík,
č. parc. 571/44, 571/172, 571/248 a 571/259) - ZMČ s návrhem na pořízení změny ÚP
nesouhlasí.
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1.12.
Návrh na pořízení úpravy ÚP doposud bez čísla (změna koeficientu č. parc. 536/3, 16,
144, 147, 152 - 163) - ZMČ s návrhem na úpravu ÚP souhlasí.
2. Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov (dále jen ZMČ) vznáší následující zásadní
připomínky ke zveřejněnému návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy v k. ú. Šeberov:
2.1. Centrum Šeberova (č. parc. 123, 124, 125, 126) - ZMČ požaduje stabilizovat celou plochu
přiléhající k novému náměstí (tedy až k ulici K Hrnčířům) jako plochu veřejného vybavení
tak, jak je uvedeno na přiloženém výkresu.
2.2. Pozemek na konci ulice K Safině (č. parc. 1149) - ZMČ požaduje stabilizovat plochu při
ulicích V Březí a Jezevčí jako zastavitelnou rozvojovou plochu s využitím pro bydlení tak, jak
je uvedeno na přiloženém výkresu.
2.3. Fotbalového hřiště (č. parc. 131, 132, 133/3, 133/4, 134, 135) - ZMČ požaduje stabilizovat
plochu fotbalového hřiště včetně zázemí při ulici K Hrnčířům jako rekreační lokalitu (pro
sportovní využití) tak, jak je uvedeno na přiloženém výkresu.
2.4. ZŠ u Jordánku (č. parc. 564/3) - ZMČ požaduje stabilizovat plochu části pozemku ve shodě se
schválenou změnou stávajícího územního plánu Z2819/00 na plochu občanského vybavení
tak, jak je uvedeno na přiloženém výkresu.
2.5. Zarovnání zastavitelného území u Kovářského rybníka (č. parc. 536/12, 536/122, 536/123,
536/124, 531/43, 531/45 531/194) - ZMČ požaduje stabilizovat pozemky ve shodě
s projednávanými změnami stávajícího územního plánu ÚP č. Z3066 a Z3067 jako
zastavitelnou rozvojovou plochu s využitím pro bydlení tak, jak je uvedeno na přiloženém
výkresu.
2.6. Významné místní komunikace - ZMČ požaduje doplnění významné místní komunikace, která
by dopravně obsloužila rozvojové území 413/267/2276(05) směrem na D1 mezi 2. a 4. km (po
posunutí 0. km D1 na Pražský okruh) nebo na Vesteckou spojku. ZMČ nesouhlasí
s dopravním obsloužením rozvojového území 413/267/2276(05) směrem na ulici K Hrnčířům
nebo na kruhovou křižovatku Na Jelenách, K Hrnčířům.
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3. Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov (dále jen ZMČ) přijímá na základě doporučení Svazu
městských částí hl. m. Prahy následující připomínky ke zveřejněnému návrhu Metropolitního plánu
hl. m. Prahy (dále jen MP):
3.1. ZMČ požaduje kompletní přepracování návrhu MP respektující odůvodnění této a níže
uvedených připomínek č. 3.1. až 3.13. tak, aby návrh MP pro následné rozhodování v území a
pro praktické použití ze strany úřadů, městských částí hl.m. Prahy a veřejnosti stanovil jasná,
srozumitelná a předvídatelná pravidla. ZMČ požaduje, aby návrh MP byl přepracován směrem
k vyššímu využití standardních nástrojů územního plánování na úrovni územního plánu, které
napomohou vyváženému a časově adekvátnímu rozvoji města a jednotlivých městských částí.
Tuto připomínku ZMČ považuje za zásadní.
3.2. ZMČ požaduje, aby zpracování územních plánů vymezených částí hl. m. Prahy se týkalo vždy
konkrétní městské části hl. m. Prahy a aby jejich pořizování bylo ve smyslu § 8 odst. 1
stavebního zákona svěřeno úřadům městských částí anebo aby zpracování územních plánů
vymezených částí hl. m. Prahy bylo v návrhu MP dle potřeby nahrazeno zakotvením ploch a
koridorů, v nichž je podmínkou pro rozhodování o změnách v území vydání regulačního
plánu, zpracování územní studie nebo alespoň uzavření dohody o parcelaci. Tuto připomínku
ZMČ považuje za zásadní.
3.3. ZMČ požaduje do návrhu MP ve spolupráci s příslušnými městskými částmi pro konkrétní
významnější transformační a rozvojové plochy dle povahy zakotvit jako podmínku pro
rozhodování o změnách v území vydání regulačního plánu, zpracování územní studie nebo
alespoň uzavření dohody o parcelaci. Tento požadavek musí být splněn především u tzv.
velkých rozvojových území a dalších plošně nebo jinak významných ploch. Tuto připomínku
považuje ZMČ za zásadní.
3.4. ZMČ požaduje do návrhu MP ve spolupráci s příslušnými městskými částmi zejména ve
vztahu ke konkrétním významnějším transformačním a rozvojovým plochám zakotvit pořadí
provádění změn v území - podmíněnost a etapizaci. Tuto připomínku považuje ZMČ za
zásadní.
3.5. ZMČ požaduje přepracovat návrh MP (v textové části, a/nebo v jednotlivých krycích listech
lokalit) tak, aby vyjádřil vizi a hlavní cíle rozvoje území hlavního města i jednotlivých sídel a
čtvrtí. Aby stanovil základní koncepci uspořádání území s důrazem na cílovou funkci a roli
jednotlivých městských částí/čtvrtí a jednotlivých sídel ve struktuře osídlení a organismu
celého města. Aby stanovil význam, náplň a hierarchii center, vztahy jednotlivých sídel k
centrální části města stejně jako vztahy mezi jednotlivými sídly navzájem i vůči sídlům na
území sousedních městských částí v zázemí hlavního města. Aby stanovil základní cílové
funkční a prostorové charakteristiky jednotlivých sídel na území města. Tuto připomínku
považuje ZMČ za zásadní.
3.6. ZMČ požaduje přepracovat návrh MP tak, aby vytvářel podmínky pro polycentrický rozvoj
města a podporu jednotlivých lokálních center v rámci městských částí hl. m. Prahy. Tuto
připomínku považuje ZMČ za zásadní.
3.7. ZMČ požaduje v návrhu MP ve spolupráci s příslušnými městskými částmi kompletně
přepracovat institut lokalit a jejich konkrétní vymezení, případně definovat lokality nové, tak,
aby
a) lokality byly citlivěji vymezeny podle toho, jaký by měl být cílový stav při naplnění
územního plánu,
b) konkrétní území lépe odpovídalo popisu charakteru dané lokality,
c) lépe a konkrétněji byl slovně popsán cílový charakter lokality, včetně uvedení specifických
individuálních ploch v rámci lokality, které nezapadají do obecného popisu lokality a
d) byly popsány vazby lokality na lokality další, okolní i vzdálenější, pokud mezi nimi k
interakcím může a má docházet.
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ZMČ požaduje vypustit nebo přeformulovat čl. 61 odst. 4 a 7 v souladu s odůvodněním této
připomínky. Spolu s tím požaduje zvážit úpravu či doplnění definovaných struktur a způsobů
využití lokalit. Tuto připomínku považuje ZMČ za zásadní.
3.8. ZMČ požaduje přehodnotit využití parametrické regulace v návrhu MP směrem k většímu
použití plošné regulace, případně koncept parametrické regulace zcela opustit. Požaduje zrušit
parametrickou regulaci pro stavební bloky transformačních a rozvojových ploch (čl. 96 návrhu
MP) a stanovit regulaci prostřednictvím koeficientu podlažních ploch. Požaduje vypustit čl. 96
odst. 5 návrhu MP, který stanoví, že v určitých typech lokalit se pro stanovení koeficientu ZB
nezapočítává případná zástavba prvního nadzemního podlaží ve vnitrobloku. Tuto připomínku
považuje ZMČ za zásadní.
3.9. ZMČ požaduje kompletní přepracování výškové regulace v návrhu MP respektující
odůvodnění této připomínky tak, aby odpovídal urbanistickým hodnotám městských částí a
neumožňoval skryté navyšování výškové hladiny zástavby oproti číselné hodnotě výškové
regulace uvedené v hlavním výkrese, výjimky a obcházení i tak velmi benevolentně
nastavených pravidel. Tuto připomínku považuje ZMČ za zásadní.
3.10.
ZMČ požaduje výrazně vyšší a přesnější míru regulace stabilizovaných ploch, aby
zabránila nekoordinovanému a živelnému rozvoji v zastavitelných stabilizovaných plochách,
zejména v prolukách a na pozemcích o větší rozloze. Tuto připomínku považuje ZMČ za
zásadní.
3.11.
ZMČ požaduje upravit ve spolupráci s dotčenými městskými částmi návrh MP tak, aby
vymezil dostatek ploch pro občanské vybavení, zejména v rozvojových a transformačních
plochách. Požaduje upravit ve spolupráci s dotčenými městskými částmi návrh MP tak, aby
vymezil vhodné veřejně prospěšné stavby občanského vybavení pro uplatnění předkupního
práva. Požaduje vyloučit možnost umísťování i jiných staveb než staveb pro občanskou
vybavenost v takto vymezených lokalitách a plochách (čl. 145 odst. 2 a 146 odst. 1 návrhu
MP). Tuto připomínku považuje ZMČ za zásadní.
3.12.
ZMČ požaduje dopracovat návrh MP tak, aby více akcentoval zásadu (bezmotorové)
prostupnosti územ. Požaduje, aby návrh MP stanovil jako cíl zvýšení podílu bezmotorových
druhů dopravy. Požaduje upravit návrh MP ve spolupráci s dotčenými městskými částmi a
doplnit pěší propojení zejména v navržených rozvojových a transformačních plochách, ale též
u stávajících bariér v prostupnosti území (různé plošně rozsáhlé výrobní a skladové areály).
Požaduje zvýšit počet nových pěších propojení v návrhu MP (640/-/-) vymezených jako
veřejně prospěná stavba. Požaduje jako veřejně prospěšné stavby definovat významné záměry
pro cyklistickou dopravu. Požaduje upravit ve spolupráci s dotčenými městskými částmi návrh
MP tak, aby vymezil vhodná veřejná prostranství pro uplatnění předkupního práva. Tuto
připomínku považuje ZMČ za zásadní.
3.13.
ZMČ požaduje vypustit ze závazných krycích listů lokality index využití lokality.
4. Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov pověřuje starostku MČ odesláním stanovisek
k platnému územnímu plánu a zásadních připomínek k návrhu Metropolitního plánu včetně jejich
zdůvodnění na Odbor územního rozvoje MHMP.
T: 25.7.2018
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi vystoupili pp. Pilař, Škůrek, Venturová, Ritt.
Hlasovalo se jednotlivě postupně o bodech 1 až 4.
Hlasování o bodu 1 návrhu usnesení:
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Pro: všichni
Návrh byl přijat 8/26/2018/ZMČ

Hlasování o bodu 2 návrhu usnesení:
Pro: Archalousová, Brich, Kratochvílová, Ritt, Venturová, Žáková, Vitvarová, Kadeřábková, Paroulek,
Škůrek, Hrubá
Zdržel se: Pilař
Návrh byl přijat 9/26/2018/ZMČ

Hlasování o bodu 3 návrhu usnesení:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 10/26/2018/ZMČ

Hlasování o bodu 4 návrhu usnesení:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 11/26/2018/ZMČ
8. Stanovení počtu zastupitelů MČ na volební období 2018-2022
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka.
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 RMČ navrhuje, stejně jako
v tomto volebním období, aby počet členů
zastupitelstva naší MČ zůstal i pro příští
volební období 15.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov stanovuje pro komunální volby do Zastupitelstva
Městské části Praha – Šeberov pro volební období 2018 – 2022 počet členů zastupitelstva na 15 členů
Zastupitelstva Městské části Praha – Šeberov.
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brich, Kratochvílová, Ritt, Venturová, Žáková, Vitvarová, Paroulek, Pilař, Škůrek,
Hrubá
Zdržel se: Kadeřábková
Návrh byl přijat 12/26/2018/ZMČ
9. Souhlasné prohlášení s MČ Praha - Kunratice
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka.
V roce 2010 schválila obě zastupitelstva (Kunratic a Šeberova) směnu hranic městských částí. MČ
Praha - Kunratice před schválením směny všechny pozemky jí svěřené do správy od HMP „odsvěřila“
do správy HMP. MČ Praha - Šeberov toto neučinila a tak se stále na území MČ Praha - Kunratice
nacházejí pozemky hl. m. Prahy svěřené do správy MČ Praha - Šeberov. Schválením navrženého
usnesení oběma zastupitelstvy i ZHMP dojde k nápravě (dle Statutu HMP od 1. 8. 2010 nemohou mít
městské části hl. m. Prahy ve své správě pozemky, které se nalézají na území jiné městské části).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
1. schvaluje
Souhlasné prohlášení
o přechodu svěřené správy nemovitostí ve vlastnictví obce Hlavního města Prahy sepsané dle
stanovení § 66 odst. 1 písm. a), odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 v platném zněni.
Městská část Praha-Šeberov, IČ: 00241717
sídlem: K Hrnčířům 160, Praha – Šeberov, PSČ: 149 00
zastoupená starostkou Ing. Petrou Venturovou
jako městská část, která je v současnosti evidována v operátu Katastru nemovitostí se svěřenou
správou předmětných nemovitostí ve vlastnictví Hl.m. Prahy.
a
Městská část Praha-Kunratice, IČ: 00231134
sídlem: K Libuši 7/10, Praha – Kunratice, PSČ: 148 00
zastoupená starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
jako městská část, které jsou pozemky svěřeny do správy v důsledku změny hranic městských částí.
Prohlašují, stvrzují a svými podpisy uznávají, že současné pozemky:
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katastrální
území
Šeberov

pozemek
druh pozemku
parc.č.
1431/8
ostat. plocha

LV
1019

Šeberov

1480/2

ostat. plocha

1019

Šeberov

1464/12

trv.tr,porost

1019

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


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



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



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

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

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

Vlastník Hlavní město Praha, IČ 00064581, Mariánské náměstí 2/2, Staré město, 110 00 Praha 1,
souhlasí se změnou svěřené správy předmětných nemovitostí
..........................................................
2. ukládá starostce podepsat Souhlasné prohlášení a postoupit je ke schválení ZHMP.
T: 31.8.2018
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 13/26/2018/ZMČ
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10. Veřejnoprávní smlouva a Smlouva o poskytování služby - obědy pro seniory
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka.
MČ Praha Šeberov zprostředkovala službu dovoz obědů pro seniory naší MČ prostřednictvím
společnosti Jihoměstská sociální. V dřívějším volebním období se ústně dohodlo, že MČ Praha 11 nám
vypomůže a naše MČ ji nebude službu nijak kompenzovat. MČ navíc ze svého rozpočtu hradí náklady
na dopravu, senioři si tedy hradí pouze vlastní jídlo.
Po volbách 2014 a politické obměně vedení Prahy 11 následovala výměna ředitelů navazujících
společností na Prahu 11 a tím i ke změně ve vedení Jihoměstské sociální. Nový pan ředitel nás oslovil
s tím, že dále již Praha 11 naše seniory takto podporovat nebude a vypracoval nám nabídku na
financování obědů, kde jsou však kalkulovány všechny náklady.
K tomuto kroku je potřebné uzavřít Smlouvu o poskytnutí služby obecného hospodářského zájmu, kde
se Jihoměstská sociální a.s. zavazuje nám poskytovat uvedené služby. MČ se naopak zavazuje za tuto
službu platit na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Částka vychází z kalkulace
Jihoměstské sociální a.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí služby
obecného hospodářského zájmu a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností
Jihoměstská sociální a.s., se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4, zastoupenou Ing. Petrem
Dvořákem, ředitelem společnosti, IČ: 28461835 a pověřuje starostku podpisem smluv.
T: 30.6.2018
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi vystoupili pp. Archalousová, Ritt, Venturová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 14/26/2018/ZMČ
11. Finanční výbor
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka.
Dne 20.3.2018 zpracoval předseda FV p. Mencl zprávu o činnosti FV v roce 2017. Dne 20.3.2018 a
7.6.2018 se konala jednání FV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2017.
2. Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 20.3.2018 a 7.6.2018.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 15/26/2018/ZMČ
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12. Odsvěření pozemku parc. č. 1519, k. ú. Šeberov
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka.
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. RMČ doporučuje požádat HMP o jeho
odsvěření.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov souhlasí s podáním žádosti na hl. m. Prahu o odsvěření
pozemku č. parc. 1519, k. ú. Šeberov ze správy Městské části Praha – Šeberov a pověřuje starostku
podáním této žádosti.
T: 31.7.2018
Zodpovídá: starostka Petra Venturová

Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 16/26/2018/ZMČ

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
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 37/28 ze dne 17. 5. 2018 změnu účelu části
neinvestiční dotace poskytnuté MČ Praha - Šeberov na podporu nestátních neziskových organizací
působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu
mládeže, jako podíl z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení v roce 2017
ve výši 100 000,00 Kč (ÚZ 98), a to k čerpání v roce 2018 nově na kulturu, školství, zdravotnictví a
sociální oblast ve výši 100 000,00 Kč k financování akce č. 80795 – Mateřská škola Hrnčíře.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 17/2018 v souvislosti se změnou účelu použití části neinvestiční dotace z odvodu z VHP na
financování akce č. 80795 - Mateřská škola Hrnčíře:
SU

Kapitola

Položka

ORJ

UZ

231

3412Sportovní
zařízení
v majetku obce

5222Neinvestiční
transfery
spolkům

400

98

Výdaj - 100
tis. Kč

231

3111Předškolní
zařízení

6121 –
400
Budovy, haly a
stavby

98

80795000112 Výdaj + 100
tis. Kč
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T: 30.6.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 17/26/2018/ZMČ

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
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 37/23 ze dne 17. 5. 2018 poskytnutí návratné
finanční výpomoci naší městské části ve výši 24 500,00 tis. Kč splatné v deseti ročních splátkách ve
výši 2 450 tis. Kč, a to vždy k 30. 11. příslušného roku, počínaje rokem 2020, určené na
předfinancování akce č. 80795 – Mateřská škola Hrnčíře. O částku 24 500,00 tis. Kč se zvyšuje
rozpočet naší městské části na rok 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
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:
SU
231

231

Kapitola
6409 Ostatní
činnosti
jinde nezařazené
3111Předškolní
zařízení

Položka
ORJ
5901 400
Nespecifikované
rezervy
6121 –
400
Budovy, haly a
stavby

UZ
8

ORG
80795000112

částka
Výdaj - 24500
tis. Kč

8

80795000112

Výdaj
+
24500 tis. Kč

T: 30.6.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brich, Kratochvílová, Ritt, Venturová, Žáková, Vitvarová, Kadeřábková, Paroulek,
Škůrek, Hrubá
Zdržel se: Pilař

Návrh byl přijat 18/26/2018/ZMČ
15. Úprava rozpočtu č. 19/2018 v souvislosti s dotací HMP na posílení mzdových
prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství
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Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 37/16, bod I/2 ze dne 17. 5. 2018 bylo schváleno
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro naši městskou část určené
pro školy a školská zařízení, jejichž jsme zřizovatelem, a to na posílení mzdových prostředků
zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy, na zajištění překrývání
přímé pedagogické činnosti učitelů v mateřských školách a zvýšení limitu prostředků na platy a limitu
počtu zaměstnanců.
V návaznosti na výše uvedené usnesení ZHMP se zvyšuje rozpočet naší městské části na rok 2018 o
částku 532,1 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 19/2018 v souvislosti s dotací HMP na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti
obecního školství:
SU
Kapitola
Položka
ORJ
UZ
ORG částka
231

231

231

64095901 Ostatní
činnosti Nespecifikované
jeden nezařazené
rezervy

400

96

Výdaj
-532,1 tis. Kč

3117První stupeň
základních škol

5336400
Neinvestiční
transfery zřízeným
příspěvkovým
organizacím

96

3111Mateřské školy

5336 400
Neinvestiční
transfery zřízeným
příspěvkovým
organizacím

96

Výdaj
+205,5 tis. Kč

Výdaj
+326,6 tis. Kč

T: 30.6.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 19/26/2018/ZMČ
16. Úprava rozpočtu č. 20/2018 v souvislosti s výstavbou kamerového stanoviště na
náměstí v Hrnčířích
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Abychom chránili i budoucí nově budované centrum Hrnčíř před vandaly, chtěli bychom na
Baráčnickou rychtu pořídit kameru napojenou jako na novém šeberovském náměstí do celoměstského
kamerového systému. Proto jsme oslovili hl. m. Prahu, které nám přislíbilo, že pokud MČ zafinancuje
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kameru, hl. město zafinancuje dotažení optického kabelu od hřbitova až k Baráčnické rychtě. Na tento
optický kabel by se pak dala napojit mimo kamery i „chytrá lampa“ v centru Hrnčíř. Optický kabel by
byl veden protlakem pod kruhovou křižovatkou a chodníkem podél hlavní ulice K Šeberovu. Kameru
však nemá MČ v rozpočtu, proto RMČ navrhuje zastupitelstvu MČ, aby schválilo rozpočtovou změnu.
Nechali jsme zpracovat nabídku na výstavbu kamerového stanoviště do MKS HMP od spol. KH Servis
za 168 495,40 Kč vč. DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 20/2018 v souvislosti s výstavbou kamerového stanoviště do MKS HMP na náměstí v Hrnčířích:
Položka

SU

Kapitola

231

61716123 Činnost místní Dopravní
správy
prostředky

900

3636 Územní rozvoj

100

231

6121Budovy,
stavby

ORJ

UZ

ORG

částka
Výdaj
-170 tis. Kč

haly

109

a

Výdaj
+170 tis. Kč

T: 30.6.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
V diskuzi vystoupili pp. Venturová, Pilař, Archalousová.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 20/26/2018/ZMČ

17. Úprava rozpočtu č. 21/2018 v souvislosti s přijetím finančních darů
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Paní starostce se podařilo dojednat finanční dary na Den dětí od spol. BOMART spol. s r.o. na 7 tis.
Kč, ZAVOS s.r.o. na 7 tis. Kč, HADO Praha s.r.o. na 7 tis. Kč, Pivovar SPOJOVNA, a.s. na 5 tis. Kč.
RMČ souhlasila dne 28.5.2018 usnesením č. 2/97/2018/RMČ dne 28.5.2018 s uzavřením darovacích
smluv.
Dále se paní starostce podařilo dojednat finanční dar od spol. ČEPS na nákup herních prvků do
sportovně oddychového areálu ve výši 300 tis. Kč. RMČ souhlasila s uzavřením darovací smlouvy dne
28.5.2018 usnesením č. 12/97/2018/RMČ.
Z uvedeného daru bychom chtěli uhradit již instalované herní prvky schválené usnesením RMČ dne
27.3.2018 č. 8/93/2018/RMČ a dále bychom chtěli objednat ještě u stejné společnosti lanovku a
houpačku hnízdo v ceně do 160 tis. Kč vč. DPH. Prostředky rozpočtované původně na hrací prvky do
sportovně oddychového areálu v Šeberově bychom chtěli přesunout na hrací prvek do centra Hrnčíř.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 21/2018 v souvislosti s přijetím finančních darů:
SU

Kapitola

Položka

ORG

částka

231

3412Sportovní
zařízení
v majetku obce

3121400
Přijaté dary na pořízení
dlouhodobého majetku

118

Příjem +
300 tis. Kč

231

3412Sportovní
zařízení
v majetku obce

6121Budovy, haly a stavby

400

118

Výdaj
+
300 tis. Kč

231

3412Sportovní
zařízení
v majetku obce

6121Budovy, haly a stavby

400

118

Výdaj
150 tis. Kč

231

3636Územní rozvoj

6121Budovy, haly a stavby

100

109

Výdaj
+
150 tis. Kč

231

6171Činnost
správy
6171Činnost
správy

231

ORJ

UZ

900

Příjem +
14tis. Kč

5137 –
900
místní Drobný
hmotný
dlouhodobý majetek

Výdaj + 14
tis. Kč

2321 místní Přijaté neinvestiční dary

231

33992321 Ostatní
Přijaté neinvestiční dary
záležitosti
kultury, církví a
sdělovacích
prostředků

600

Příjem +
12 tis. Kč

231

33995139 –
Ostatní
Nákup materiálu
záležitosti
kultury, církví a
sdělovacích
prostředků

600

Výdaj + 12
tis. Kč

T: 30.6.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
V diskuzi vystoupili pp. Pilař, Archalousová.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 21/26/2018/ZMČ
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18. Úprava rozpočtu č. 22/2018 v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace z HMP na
přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 37/2 ze dne 17. 5. 2018 schválilo poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy naší městské části na přípravu a zkoušky zvláštní
odborné způsobilosti ve výši 10,00 tis. Kč, o kterou zvyšujeme náš rozpočet na rok 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 22/2018 v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace z HMP na přípravu a zkoušky zvláštní odborné
způsobilosti:
SU

Kapitola

231

6409Ostatní
činnosti
nezařazené

231

Položka

ORJ

UZ

5901 jinde Nespecifikované
rezervy

900

81

6171-

5167-

Činnost vnitřní správy

Služby školení a
vzdělávání

ORG

částka
Výdaj
-10,0 tis. Kč

900

81

Výdaj
+10,0 tis. Kč

T: 30.6.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
V diskuzi vystoupil p. Pilař.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 22/26/2018/ZMČ
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
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1402 ze dne 5. 6. 2018 poskytnutí účelové neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naší městské části z OP
VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a
ZŠ I celkem ve výši 178 416 Kč. Dotace je určena pro příspěvkové organizace, jejichž jsme
zřizovatelem na následující projekty:
ORG
10630

Název akce
EU-Šablony ZŠ V Ladech

Částka v Kč
178 416,00

O částku 178,4 tis. Kč zvyšujeme náš rozpočet na rok 2018.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
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:
SU

Kapitola

Položka

ORJ

UZ

231 6330Převody vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

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

000033063

231 3117-

5331-

103133063

400

5331-

částka
Příjem
+ 178,4
tis. Kč

První
stupeň Neinvestiční příspěvky
základních škol
zřízeným příspěvkovým
organizacím

231 3117-

ORG

Výdaj
+ 89,2 tis.
Kč

400

103533063

První
stupeň Neinvestiční příspěvky
základních škol
zřízeným příspěvkovým
organizacím

Výdaj
+ 89,2 tis.
Kč

T: 30.6.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 23/26/2018/ZMČ
20. Dotace spolkům na sportovní činnost mládeže
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
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
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2/ JK Trojan o 36200 Kč.
Celkem žádosti za 126200 Kč.
RMČ dne 13.6.2018 doporučila ZMČ přidělit dotace takto:
1/ A.F.K.Olympia Šeberov, z. s. ve výši 41000 Kč,
2/ JK Trojan ve výši 36200 Kč,
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje 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. přiděluje dotaci ve výši 41000 Kč,
2/ JK Trojan přiděluje dotaci ve výši 36200 Kč.
T: 31.7.2018
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 24/26/2018/ZMČ

21. Dodatek ke smlouvě na projektovou přípravu ZŠ u Jordánku
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka.
Ke změně územního plánu území pro výstavbu ZŠ u Jordánku Z2819 z SP (sport) na VV (veřejná
vybavenost) již vydala kladné stanovisko Komise pro územní plán Rady HMP a v březnu 2018 také
Výbor pro územní plán Zastupitelstva HMP. Rada HMP schválila změnu 29.5.2018 a Zastupitelstvo
HMP definitivně schválilo změnu dne 14.6.2018.
Hned po schválení změny chceme začít pracovat na aktualizaci projektové dokumentace zpracované
v roce 2011 a projednávané v letech 2011 - 2014 na současné právní předpisy. V rámci aktualizace
chceme nechat zpracovat projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení části
původně navrhovaného projektu – pouze 2 pavilonů z celkem 4 plánovaných, ve kterých bude 10
kmenových tříd pro 1. stupeň a 4 kmenové třídy pro 2. stupeň, odborné učebny, zázemí pro pedagogy,
odpovídající prostory družiny, dále kuchyň s jídelnou pro celkovou cílovou kapacitu 23 tříd a jedna ze
2 původně navrhovaných tělocvičen.
Po aktualizaci projektové dokumentace chceme požádat o vyjádření dotčené orgány. Žádost o sloučené
územní a stavební povolení chceme podat do konce roku 2018.
Pro aktualizaci projektové dokumentace je nutné uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 343-022-10
na zhotovení projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti stavby „Základní škola Šeberov“
ze dne 30.5.2011 naše č. 28/2011 se spol. ADR, s.r.o., IČ 25617249.
Požádali jsme spol. ADR s.r.o. o cenovou nabídku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
343-022-10 na zhotovení projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti stavby „Základní
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škola Šeberov“ ze dne 30.5.2011 naše č. 28/2011 se spol. ADR, s.r.o., IČ 25617249 na aktualizaci
projektové dokumentace na současné právní předpisy pro sloučené územní a stavební řízení, v němž
bude ukončena předcházející projekční činnost a sjednáno pokračování projekčních prací v novém
rozsahu dle nabídky ze dne 12.6.2018 za cenu 2030000,-- Kč bez DPH, a pověřuje starostku podpisem
dodatku.
T: 31.7.2018
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi vystoupili pp. Pilař, Kratochvílová, Venturová, Škůrek, Archalousová.
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brich, Kratochvílová, Ritt, Venturová, Žáková, Vitvarová, Paroulek
Proti: Pilař, Kadeřábková
Zdržel se: Škůrek, Hrubá
Návrh byl přijat 25/26/2018/ZMČ

22. Úprava rozpočtu č. 24/2018 v souvislosti s rekonstrukcí komunikace V Úhoru
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
V roce 2011 uzavřela MČ smlouvu se soukromou společností Sheridan, že za souhlas s napojením na
místní komunikace společnost provede rekonstrukci komunikace V Úhoru, která je na našem
katastrálním území. Společnost Sheridan však od roku 2015 vykazuje znaky „prázdné“ společnosti,
která neplní závazky vůči naší republice, nezveřejňuje požadované účetní výkazy apod. Proto, na
základě doporučení našeho právníka nepokračovat v jednání se spol. Sheridan a nevymáhat
pohledávku za touto společností z důvodu vysoké míry pravděpodobnosti neúspěšného vymáhání a tím
neefektivního vynaložení finančních prostředků MČ na případný soudní spor, MČ koncem roku 2017
uzavřela dodatek ke smlouvě. Předmětem uzavřeného dodatku bylo na základě usnesení Zastupitelstva
Městské části Praha – Šeberov č. 5/23/2017/ZMČ ze dne 25.9.2017 upuštění od vymáhání závazku
spol. Sheridan, která za to předá zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení
komunikace V Úhoru, včetně všech vyjádření všech dotčených orgánů, a všech dokumentů s tím
souvisejících, včetně autorských práv projektanta naší MČ. V současné době tedy máme ve vlastnictví
projektovou dokumentaci, kterou bychom rádi aktualizovali na současné právní předpisy, zadali
zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a komunikaci zrekonstruovali. V rozpočtu OTV
MHMP jsou pro stavební akce na naši MČ vyčleněny určité finanční prostředky, které by na tuto
stavební akci stačily. Jelikož OTV nemá na letošní rok jinou naplánovanou stavební akci v TV
Šeberov, můžeme požádat HMP o převod finančních prostředků na rekonstrukci komunikace V Úhoru
do našeho rozpočtu. V současné době v rozpočtu městské části chybí 7,5 mil. Kč, abychom měli kryté
náklady spojené s aktualizací projektu, zpracováním dokumentace pro výběr zhotovitele, stavební
náklady a v neposlední řadě náklady spojené se stavebním dozorem.
16.5.2018 schválila RMČ usnesením č. 3/3MIM/2018/RMČ Podání žádosti na HMP o převod
finančních prostředků z rozpočtu OTV do rozpočtu MČ Praha - Šeberov na rekonstrukci komunikace
V Úhoru.
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Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/176 ze dne 14. 6. 2018 poskytnutí účelové
investiční dotace naší městské části ve výši 7 500,0 tis. Kč na akci č. 80830 – Rekonstrukce
komunikace V Úhoru. O tuto částku se zvyšuje rozpočet MČ na rok 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 24/2018 v souvislosti s poskytnutím účelové dotace HMP na akci Rekonstrukce komunikace V
Úhoru:
SU

Kapitola

Položka

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 komunikace
V Úhoru
6121300
Budovy, haly, stavby

ORJ

UZ

ORG

částka

84

80830

Příjem
+ 7500 tis.
Kč

Výdaj
+ 7500 tis.
Kč
T: 30.6.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
84

80830

V diskuzi vystoupili pp. Pilař, Venturová, Archalousová.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 26/26/2018/ZMČ

23. Úprava rozpočtu č. 25/2018 v souvislosti s úhradou platby za nákup kompostérů
před přijetím platby z OPŽP
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Vzhledem k tomu, že platba za kompostéry z programu OPŽP se bude hradit v polovině července, a
peníze z programu OPŽP musí být převedeny z Ministerstva životního prostředí na účet MČ přes HMP
až po předložení faktury, do poloviny července se to nestihne. Je proto nutné udělat rozpočtovou
úpravu, abychom mohli platbu uhradit přímo z bankovního účtu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 25/2018 v souvislosti s úhradou platby za nákup kompostérů před přijetím platby z OPŽP:
SU

Kapitola
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Položka

ORJ

UZ

OR
G

částka
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231

231

231

3725Využívání a
zneškodňování
komunálních
odpadů
6171 – Činnost
místní správy

8115 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních
účtech
5137 – Drobný hmotný
dlouhodobý majetek

200

Příjem
+ 510 tis. Kč

200

Výdaj
+ 600 tis. Kč

5137 – Drobný hmotný 900
dlouhodobý majetek

Výdaj – 90
tis. Kč

T: 30.6.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
V diskuzi vystoupila pí. Venturová.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 27/26/2018/ZMČ
24. Úprava rozpočtu č. 26/2018 v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání za rok
2017
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/50 ze dne 14. 6. 2018 ke „Zprávě o plnění
rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2017 závěrečný účet“ výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2017,
vyplývající jednak ze závěrů z projednávání návrhů finančního vypořádání s městskými částmi hl. m.
Prahy, které proběhlo v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 176 ze dne 30. 1. 2018, dále
z usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 35/16 ze dne 22. 3. 2018 a z usnesení Rady hl. m. Prahy č.
1227 ze
dne 29. 5. 2018.
Z usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/50 ze dne 14. 6. 2018 vyplývá pro naši městskou část:
1. FV se státním rozpočtem: úprava rozpočtu - odvod
úprava rozpočtu
ÚZ
odvod (Kč)
(tis. Kč)
- volba prezidenta ČR
98008
ve výši
9 113,00
9,10
- volby do PSP ČR
98071
ve výši
16 779,09
16,80
Celkem:
25 892,09
25,90
2. FV s hl. m. Prahou: úprava rozpočtu - odvod
úprava rozpočtu
ÚZ
odvod (Kč)
(tis. Kč)
- účelové prostředky r.
91
ve výši
44 431,00
44,40
2017
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- doplatky místních
ve výši
323,50
0,30
poplatků
Celkem:
44 754,50
44,70
O celkovou částku uvedenou v tabulkách se snižuje rozpočet MČ na rok 2018.
2. FV s hl. m. Prahou: úprava rozpočtu - příděl
úprava rozpočtu
ÚZ
příděl (Kč)
(tis. Kč)
- ZOZ
81
ve výši
2 040,00
2,00
Celkem:
2 040,00
2,00
O celkovou částku uvedenou v tabulce se zvyšuje rozpočet MČ na rok 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 26/2018 v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání za rok 2017:
SU
Kapitola
Položka
ORJ UZ
ORG částka
231

231

81151000
Změny stavu krátkodobých
prostředků na bankovních
účtech
63305347 –
1000 9807
Převody mezi statutárními
1
Převody vlastním městy (hl. m. Prahou) a
fondům
jejich městskými částmi
v rozpočtech
územní úrovně

Příjem

5347 –
1000 9800
Převody mezi statutárními
8
Převody vlastním městy (hl. m. Prahou) a
fondům
jejich městskými částmi
v rozpočtech
územní úrovně

Výdaj

6330-

231

8115-

1000 91

Změny stavu krátkodobých
prostředků na bankovních
účtech
231

6330-

5347 –

1000 91

8115Změny stavu krátkodobých
prostředků na bankovních
účtech
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16,8
Kč

tis.

9,1 tis. Kč

Příjem
tis.

Výdaj
44,4
Kč

1000

tis.

Výdaj

44,4
Kč

Převody vlastním Převody mezi statutárními
fondům
městy (hl. m. Prahou) a
v rozpočtech
jejich městskými částmi
územní úrovně
231

25,9
Kč

tis.

Příjem
0,3 tis. Kč

ZMČ Praha-Šeberov dne 25.6.2018
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231

6330-

5347-

Výdaj

1000

Převody vlastním Převody mezi statutárními
fondům
městy (hl. m. Prahou) a
v rozpočtech
jejich městskými částmi
územní úrovně

0,3 tis Kč

T: 30.6.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 28/26/2018/ZMČ

25. Úprava rozpočtu č. 27/2018 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP Praha – pól
růstu a vrácením části finanční výpomoci ve výši poskytnuté dotace
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/23 ze dne 14. 6. 2018 poskytnutí účelových
investičních a neinvestičních dotací - spolupodílů z EU a rozpočtu hl. m. Prahy - na projekt naší
městské části schválený v rámci Operačního programu Praha – pól růstu:
Realizátor
MČ Praha - Šeberov
Podíl

EU

HMP

CELKEM

Název akce
Mateřská škola Hrnčíře

ORJ
0402

ORG
2530667

úprava rozpočtu (v tis. Kč)
neinvestiční

investiční

ÚZ xxxx17050

ÚZ xxxx17985

176,40

3 519,30

ÚZ xxxx00104

ÚZ xxxx00105

141,10

2 815,40

317,50

6 334,70

O částky uvedené v tabulce se zvyšuje rozpočet naší městské části na rok 2018.
Současně lze vrátit část bezúročné finanční výpomoci od HMP ve výši poskytnuté dotace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 27/2018 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP Praha – pól růstu na realizaci akce Mateřská škola
Hrnčíře a zároveň schvaluje vrácení části návratné finanční výpomoci z rozpočtu HMP ve výši
poskytnuté dotace:
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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

000017050 25306670112 Příjem

6330Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

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

000017985 25306670112 Příjem

6330Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

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

000000104 25306670112 Příjem

6330Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

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

000000105 25306670112 Příjem

3111-

108517050 25306670112 Výdaj

Mateřské školy

5137400
Drobný hmotný
dlouhodobý
majetek

3111-

6121 –

108517985 25306670112 Výdaj

Mateřské školy

Budovy, haly a
stavby

3111-

5137400
Drobný hmotný
dlouhodobý
majetek

231

231

231

231

231

231

Mateřské školy
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ORJ UZ

400

ORG

částka

+ 176,4 tis.
Kč

+ 3519,3 tis.
Kč

+ 141,1 tis.
Kč

+ 2815,4 tis.
Kč

+ 176,4 tis.
Kč

+ 3519,3 tis.
Kč
108100104 25306670112 Výdaj
+ 141,1 tis.
Kč
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231

231

231

3111-

6121 –

Mateřské školy

Budovy, haly a
stavby

6330Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

5347400
Převody
mezi
statutárními
městy
(hl.m.Prahou) a
jejich městskými
částmi

8

3111Předškolní
zařízení

6121 –
400
Budovy, haly a
stavby

8

400

108100105 25306670112 Výdaj
+ 2815,4 tis.
Kč
80795000112 Výdaj
6652,2
Kč

tis.

80795000112 Výdaj
- 6652,2 tis.
Kč

T: 30.6.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 29/26/2018/ZMČ

26. Úprava rozpočtu č. 28/2018 v souvislosti s vratkou podílu na daňové povinnosti k
dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2017 městským částem
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 38/57 ze dne 14. 6. 2018 poskytnutí finančních
prostředků městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy, v souladu s § 11 odst. 5 obecně
závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve
znění pozdějších předpisů, ve výši 100 % podílu městských částí na celkové daňové povinnosti hl. m.
Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2017. Pro naši městskou část byla
schválena částka 179 283,26 Kč.
V této souvislosti se zvyšuje rozpočet MČ na rok 2018 o 179,3 tis. Kč.
Navrhujeme tímto zvýšením posílit kpt. Mateřská škola, tedy na MŠ Hrnčíře.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 28/2018 v souvislosti s vratkou podílu na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za
zdaňovací období roku 2017 městským částem:
SU
Kapitola
Položka
ORJ UZ ORG
částka
231

6330Převody vlastním
fondům
v rozpočtech
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4137 1000 99
Převody
mezi
statutárními
městy
(hl. m. Prahou) a

Příjem +
179,3 tis.
Kč

ZMČ Praha-Šeberov dne 25.6.2018
29

231

územní úrovně

jejich
městskými
obvody nebo částmi

3111-

6121 Budovy,
stavby

Mateřská škola

400
haly

80795000112

a

Výdaj
+
179,3 tis.
Kč

T: 30.6.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 30/26/2018/ZMČ

27. Souhlasné prohlášení pozemek č. parc. 32/5 k. ú. Šeberov
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka.
Pp. Smržová a Bušková, se kterými bylo hl. m. Praha ve svěřené správě MČ Praha – Šeberov
duplicitně zapsáno jako vlastník pozemku č. parc. 32/5 k. ú. Šeberov, podepsaly dne 28.3.2018
souhlasné prohlášení, kterým bude do katastru nemovitostí zapsáno jako jediný vlastník předmětného
pozemku hl. m. Praha ve svěřené správě MČ Praha – Šeberov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov bere na vědomí Souhlasné prohlášení o zrušení
duplicitního zápisu v katastru nemovitostí k pozemku č. parc. 32/5 k. ú. Šeberov.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 31/26/2018/ZMČ
28. Různé, informace
Pí. starostka informovala o investičních akcích probíhajících a plánovaných:
-

Mateřská škola v Hrnčířích

Pí. starostka informovala o postupu stavebních prací. Bylo vydáno stavební povolení, proto byl
k 1.6.2018 v MŠ Hrnčíře ukončen provoz a děti buď dobrovolně zůstaly doma s rodiči nebo byly
umístěny do MŠ v Šeberově. V týdnu od 4. do 10. června proběhla demolice původní budovy, poté
probíhaly zemní práce a nyní se zalévají základy. Stavba by měla být podle smlouvy hotová do
15.8.2018, aby 3. září mohly do MŠ Hrnčíře nastoupit děti. Stavební dozor vykonává hrnčířský občan
p. Kovář.
-
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Pí. starostka informovala o plánované výstavbě dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikací. Bylo
vydáno stavební povolení, které nabyde právní moci 9. 7. 2018. Stavba začne 12. července překopem
ulice K Safině. Harmonogram výstavby je ve vývěskách, na webu a byl zveřejněn v posledním čísle
Zpravodaje. Předpokládaná doba realizace bude cca 6 měsíců.
-

Dokončení hlavního gravitačního řadu splaškové kanalizace v ulici K Šeberovu a
výstavba evakuační stanice v ulici K Safině

Pí. starostka informovala o stavbě gravitačního řadu splaškové kanalizace a evakuační stanice v
Hrnčířích zajišťuje a financuje Pražská vodohospodářská správa. Podle jejich vyjádření podá PVS
nejpozději do konce června 2018 žádost o stavební povolení na evakuační stanici v ulici K Safině a
souběžně s probíhajícím stavebním řízením bude soutěžit zhotovitele. Dokončení hlavního
gravitačního řadu splaškové kanalizace v ulici K Šeberovu (od kostela sv. Prokopa k ulici Osvětová)
společně s výstavbou evakuační stanice v ulici K Safině by se tedy mohlo realizovat v příštím roce
2019. Práce jsou plánovány na celkem 4 – 6 měsíců předběžně ve 3 etapách.
-

Posílení inženýrských sítí a rekonstrukce ulice K Hrnčířům mezi Šeberovem a Hrnčíři

Pí. starostka informovala o stavbě č. 0106 – TV Šeberov, etapa 022 – K Hrnčířům (posílení
inženýrských sítí a rekonstrukce ulice K Hrnčířům mezi Šeberovem a Hrnčíři) zajišťuje a financuje
Odbor technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy. Stavební povolení bylo vydáno 19.4.2017.
Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele byla zpracována již v roce 2015, proto je nyní třeba jí
aktualizovat. Po její aktualizaci bude OTV soutěžit zhotovitele. Předpoklad zahájení stavby je na jaře
2019, ale může se stát, že se bude stavět až v roce 2020. Vše závisí na vysoutěžení zhotovitele OTV
MHMP. V rámci stavby bude vybudován nový vodovodní řad, který zajistí další kapacitní zdroj pitné
vody pro naší MČ, nový výtlačný splaškový kanalizační řad, bude realizována přeložka kabelů
vysokého napětí, přeložka plynovodu, bude stranově přemístěn optický kabel a metalický kabel, budou
napojeny nové stožáry veřejného osvětlení a nasvětlení přechodů pro chodce, ulice K Hrnčířům bude
rozšířena tak, aby na ní mohly vzniknout zastávky MHD u plánované ZŠ, bude snížen okolní terén až
o 2m, bude přeložena stávající cyklostezka, budou vybudovány opěrné stěny a bezpečnostní propustek
z Jordánku, na ulici K Hrnčířům bude položen nový povrch z nízkohlučného asfaltu. Realizace se
předběžně předpokládá v 6 etapách po dobu celkem 8 měsíců. Jedna z etap bude spojena s úplnou
uzavírkou. Ta bude probíhat v průběhu letních prázdnin, aby nebyl narušen provoz MHD ve školním
roce.
-

Centrum Hrnčíře

Pí. starostka informovala, že dne 26.4.2018 bylo územní řízení zahájeno. Územní souhlas by měl být
vydán vč. nabytí právní moci pravděpodobně v průběhu června 2018. Již byl vybrán zhotovitel.
Předpokládaný termín realizace bude pravděpodobně současně s rekonstrukcí komunikace Osvětová.
-

Prvky Smart City

Pí. starostka informovala, že byl zpracován projekt a požádali jsme o územní souhlas, na jehož vydání
čekáme.
-

Cyklostezka mezi Šeberovem a ulicí Na Jelenách

Pí. starostka informovala, že byla zpracována studie provedení cyklostezky od ulice K Jižnímu městu k
ulici Na Jelenách po pozemcích, které získala naše MČ do správy od hl. m. Prahy v roce 2017.

Pí. starostka dále informovala o vydávání kompostérů občanům MČ:
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Pí. starostka informovala, že vydávání kompostérů občanům MČ zdarma, financovaných z 85 % z 68.
výzvy Operačního programu životního prostředí a z 15 % z rozpočtu MČ, bylo prováděno od soboty
16.6. do středy 20.6. Zakoupeno bylo 147 ks. kompostérů ve 3 velikostech, vydáno již bylo 106 ks..
Nyní oslovujeme zájemce z původní ankety, kteří si kompostér v tomto termínu nevyzvedli, zda mají
zájem. V případě, že nebudou mít zájem, bude jejich kompostér zapůjčen dalším zájemcům.
Pí. starostka dále informovala o připravovaných kulturních akcích a všechny na ně srdečně pozvala:
-

Den otevřených dveří v zájmovém centru v Baráčnické rychtě 4.9.2018 od 14 do
18:30 hodin
Dětský bazárek v Baráčnické rychtě v Hrnčířích 8.9.2018 od 10 do 14 hodin
Podzimní zájezd pro seniory 13.9.2018
Oslavy 100. výročí založení ČSR spojené s koncertem Sester Havelkových – náměstí
Šeberov 23.9.2018
Svatováclavské slavnosti – náměstí Hrnčíře 29.9.2018

Jednání bylo ukončeno ve 19:30 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 26.6.2018.
Zapsala: Ludmila Dvořáková
Zápis ověřili:

Ing. Věra Kratochvílová

Jan Brich

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2018.06.26
Venturová Datum:
14:19:36 +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

Zápis 26.

ZMČ Praha-Šeberov dne 25.6.2018
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