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

Zápis z 104. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 11.9.2018
Přítomni: pp. Archalousová, Venturová, Brichová Kratochvílová, Brich, Šteflová
Zapisuje: p. Dvořáková
Omluveni: p. Vitvarová
Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka, zahájení ve 13:30.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna jsou již splněna nebo probíhají.
2. Mikulášská – Divadlo V Pytli
Každoročně objednáváme Mikulášskou s Divadlem v pytli do tělocvičny ZŠ V Ladech. Letos mají
volný termín v úterý 11. 12. 2018.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním divadelního představení na Mikulášskou besídku u Spolku DIVADLO
V PYTLI, IČ: 06012418 v termínu 11. 12. 2017 za cenu do 20 tis. Kč plus doprava.

T: 30.9.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/104/2018/RMČ

3. Restaurátorské práce - hřbitov
P. Vitvar ještě dle předběžné dohody zrestauroval plastiku dítěte na hřbitově v Hrnčířích a vyrobil pro
něj podstavec.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s proplacením faktury za restaurování plastiky dítěte, návrh, zhotovení a osazení
podstavce na hřbitově v Hrnčířích p. Josefu Vitvarovi, IČ 16469267 za cenu 15 tis. Kč.
Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

T: 30.9.2018
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/104/2018/RMČ
4. Darovací smlouva – nábytek Baráčnická rychta Hrnčíře
P. Stangel daroval do Baráčnické rychty v Hrnčířích nábytek – obývací stěnu v ceně 3 tis. Kč.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s p. Vladimírem Stangelem na nábytek do Baráčnické
rychty v Hrnčířích – obývací stěnu v hodnotě 3 tis. Kč.
T: 30.9.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/104/2018/RMČ

5. Pronájem hrobového místa
Dne 3. 9. 2018 došla na ÚMČ žádost o pronájem hrobového místa od obyvatelky Hrnčíř pí. Marcely
Kulhavé.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s přidělením urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích hrnčířské občance pí.
Marcele Kulhavé.

T: 30.9.2018
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/104/2018/RMČ

6. Úprava rozpočtu č. 32/2018
Návrh usnesení:
Rada Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č.
32/2018:
SU

Kapitola

Položka

ORJ

UZ

231

3412Sportovní zařízení
v majetku obce
3429 –
Ostatní zájmová
činnost a rekreace

5171Opravy a udržování

400

98

Výdaj – 6 tis. Kč

5499
Ostatní neinv. transfery
obyvatelstvu

400

98

Výdaj + 6 tis. Kč

231

ORG

částka
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231
231

6171 - Činnost
místní správy
6171 - Činnost
místní správy

5169 – Nákup ostatních
služeb
5161- Poštovní služby

900

Výdaj – 10 tis. Kč

900

Výdaj + 10 tis.
Kč
T: 30.9.2018
Zodpovídá: Černá

Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/104/2018/RMČ
7. Úprava rozpočtu č. 33/2018 v souvislosti se správným zatříděním kamerového
systému v Hrnčířích
Návrh usnesení:
Rada Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č.
33/2018 v souvislosti se správným zatříděním kamerového systému v Hrnčířích:
SU

Kapitola

Položka

ORJ

231

3636 Územní rozvoj

6121Budovy, haly a stavby

100

3636 Územní rozvoj

6122Stroje,
zařízení

100

231

přístroje

UZ

ORG

částka

109

Výdaj
-170 tis. Kč

a

109

Výdaj
+170 tis. Kč
T: 30.9.2018
Zodpovídá: Černá

Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/104/2018/RMČ

8. Dovybavení kotelny v ZŠ V Ladech
V prázdninových měsících byla provedena výměna kotlů v ZŠ V Ladech. Součástí projektu a rozpočtu
nebyla dodávka a montáž neutralizačního boxu kondenzátu od plynových kotlů. Proto je vhodné jí
doobjednat.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou dodávky a montáže neutralizačního boxu kondenzátu od plynových
kotlů v ZŠ V Ladech u spol. PORUCHY CZ-Česká republika, s. r. o., IČ 26433087, za cenu 7591,-Kč
bez DPH.
T: 30.9.2018
Zodpovídá: Kollárová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/104/2018/RMČ
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9. Žádost o přidělení dotace na rozvoj sportovní infrastruktury
6. září 2018 přišla výzva od náměstka primátorky HMP p. Dolínka, že můžeme do 13. 9. 2018 podat
žádost o přidělení dotace z právě rozdělované rezervy městským částem na rozvoj sportovní
infrastruktury investičního charakteru. Vzhledem k tomu, že jsme už v lednu podávali při rozdělování
rezervy na rok 2018 žádost o dotaci na nový povrch multifunkčního hřiště a nový plot okolo
multifunkčního hřiště v ulici K Safině, tuto žádost nyní zopakujeme.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s podáním žádosti na HMP o přidělení dotace z právě rozdělované rezervy městským
částem na rozvoj sportovní infrastruktury investičního charakteru a to na nový povrch multifunkčního
hřiště a nový plot okolo multifunkčního hřiště v ulici K Safině ve výši 1 mil. Kč.
T: 13.9.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/104/2018/RMČ
10. Jednací řád RMČ Praha – Šeberov – revokace usnesení
Vzhledem ke skutečnosti, že se na ÚMČ Praha - Šeberov nenašel fyzicky ani elektronicky jednací řád
RMČ Praha - Šeberov, navrhuji zrušit usnesení ze dne 20. 11. 2014 bod 1 – jednací řád RMČ a nechat
novou radu po volbách zpracovat nový jednací řád, který bude uložen u 1. jednání nové rady, včetně
elektronické kopie. Do té doby bude jednat rada operativně dle potřeby.
Návrh usnesení:
RMČ ruší usnesení RMČ č.1/1 ze dne 20. 11. 2014 – jednací řád RMČ.
Do doby zvolení nové rady, která si schválí nový jednací řád, bude rada jednat operativně dle potřeby.
T: 13.9.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/104/2018/RMČ
11. Pronájem hrobového místa
Dne 10. 9. 2018 došla na ÚMČ žádost o pronájem hrobového místa od obyvatelů Hrnčíř manželů
Zápotockých.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s přidělením urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích hrnčířským občanům
manželům Zápotockým.

T: 30.9.2018
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/104/2018/RMČ
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12. Tajemnice – plnění úkolů
V pondělí 3. 9. 2018 se po více než 16ti měsíční pracovní neschopnosti vrátila do práce tajemnice
ÚMČ paní Šteflová. První den dostala zadání pracovních úkolů na první dva týdny. Zároveň dostala
nařízenou dovolenou za rok 2017, kterou neměla vyčerpanou. Mezi pracovní úkoly jí zadanými bylo
seznámení se směrnicemi úřadu, obnovení certifikátů, seznámení se s usneseními RMČ a ZMČ za
dobu její nepřítomnosti. Paní tajemnice nesplnila zadaný úkol seznámení se se směrnicemi v zadaném
termínu. Na základě této skutečnosti jí bylo dne 7. 9. 2018 předáno Upozornění na porušení povinností
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci a v souvislosti s tím na možnost
výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů.
Dne 4. 9. 2018 dostala za úkol zpracovat návrhy dodatků ke smlouvě o zajištění účetnictví a správě IT
související s nařízením EU, tzv. GDPR. Návrhy dodatků měla zpracovat do konce minulého týdne a
poslat elektronicky do mailu, abych je mohla předat RMČ k případným připomínkám, abychom je
mohli dnes projednat. Až na základě dnešního upozornění, že zadaný úkol není splněn, byl paní
starostce poslán mail, že jej paní tajemnice nemůže splnit bez spolupráce s pověřencem. Vzhledem
k termínu a nesplnění úkolu bylo dnes paní tajemnici předáno Upozornění na porušení povinností
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci a v souvislosti s tím na možnost
výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů.
Paní tajemnice se s vnitřními předpisy seznámila, některé odmítla podepsat. Vzhledem ke skutečnosti,
že před nástupem na její pracovní neschopnost nemohla agendu předat, byl paní tajemnici zadán úkol,
kontrola seznamu vnitřních předpisů a potvrzení, že se jedná o všechny vnitřní předpisy úřadu.
Zároveň paní tajemnice dostala seznam všech vnitřcích norem, které RMČ během její nepřítomnosti
schválila. Termín úkolu je pátek 14. 9. 2018.
Paní tajemnice byla upozorněna na směrnici týkající se evidence docházky a směrnici na užívání
výpočetní techniky a mobilních telefonů. V rozporu s touto směrnicí nenahlásila včas své plánované
schůzky v pátek 7. 9.2018 na další pracovní týden. V pondělí 10. 9. 2018 napsala paní starostce mail,
kde sdělila, že bude mít schůzky na MHMP v rozsahu cca 4 hodin. Na žádost o upřesnění, odpověděla,
že se jedná o jednu schůzku na právním oddělení a bude informovat o jejím výsledku. Schůzka byla
naplánována v pátek 7. 9. 2018, dostatečně včas, aby paní tajemnice splnila vnitřní předpisy. Lze
doložit komunikací s právním oddělením MHMP.
V této souvislosti shrnuji, že paní tajemnice za dobu jejích 7 pracovních dní, nestihla splnit zadané
úkoly a na základě toho jí byly předány 3 Upozornění na porušení povinností vyplývajících z právních
předpisů vztahujících se k vykonávané práci a v souvislosti s tím na možnost výpovědi z pracovního
poměru podle ustanovení § 52 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů.
Paní tajemnice se nevyjádřila.
Návrh usnesení:
RMČ vyzývá tajemnici ÚMČ Ing. Martinu Šteflovou k odstoupení z funkce tajemnice úřadu z důvodu
opakovaného neplnění úkolů a povinností.
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 11/104/2018/RMČ
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Po přijetí usnesení č. 11/104/2018/RMČ bylo paní tajemnici navrženo ukončení pracovního poměru
dohodou.
13. Program zasedání zastupitelstva č. 27 dne 24. 9. 2018
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje program 27. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov, konaného dne 24. 9. 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
Smlouva o postoupení plánovací smlouvy SICOM spol. s r.o., Družstvo Centrum
Šeberov
7. Smlouva o spolupráci při výstavbě – p. Popelář, AutoTechnologi s.r.o.
8. Směna pozemků – chodník v ulici K Hrnčířům u ulice Novákova
9. Úprava rozpočtu č. 34/2018 v souvislosti s dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů za
1.
2.
3.
4.
5.
6.

období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018

10. Úprava rozpočtu č. 35/2018 v souvislosti s dotací HMP na posílení mzdových prostředků
zaměstnancům v oblasti obecního školství
11. Úprava rozpočtu č. 36/2018 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP VVV v rámci výzvy
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
12. Různé, informace
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 12/104/2018/RMČ

14. Implementace GDPR a vnitřní směrnice
Tajemnice požádala o předání 2. a 3. etapy GDPR. Paní starostka jí sdělila, že zatím byla provedena
pouze 1. etapa a další etapy mají být provedeny v souladu se smlouvou až po objednání.
Tajemnice sdělila, že konzultovala vnitřní předpisy úřadu na právním oddělení MHMP a že jsou
v rozporu s legislativou. Na otázku, které směrnice a v jakých bodech, odmítala odpovědět. Nakonec
sdělila, že podle jejího názoru a jejího právního zástupce, se kterým to konzultovala, je v rozporu
organizační řád se zákoníkem práce a zákonem o hl. m. Praze.
Jednání bylo ukončeno v 14:05 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Digitálně podepsal RNDr.

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2018.09.12
Venturová Datum:
15:40:55 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
Zástupce starostky MČ Praha - Šeberov

Ing. Petra Venturová
Starostka MČ Praha - Šeberov

RNDr. Michaela Michaela Archalousová
2018.09.12
Archalousová Datum:
15:42:44 +02'00'
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