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

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 8. 11. 2018
ve špejcharu, ul. V Ladech č. p. 1020, Praha - Šeberov
Přítomní členové zastupitelstva: RNDr. Michaela Archalousová, Ing. Věra Brichová Kratochvílová,
Ing. Miroslav Dostál, Miroslav Dvořák, Ing. Jiří Francek, Marta Hrubá, Mgr. Jiří Melzer, Ing.
Magdaléna Melzerová, Ing. Vladimír Mencl, Ing. Václav Pařík, PaedDr. Jiří Pilař, Ing. Radim Staněk,
Ing. Petra Venturová, Jitka Žáková
Za ÚMČ: Ing Martina Šteflová
Omluveni: Mgr. Květoslava Vitvarová
Hosté: pp. Koláčková, Horák, Horáková, Štěpánek, Jančík
Zapisuje: Ludmila Dvořáková
Hlasování zaznamenáno jmenovitě (pro – proti – zdržel se), příp. uvedeno ,,všichni“. Průběh zasedání
zaznamenán s uvedením příjmení prezentovaného bez titulu. Přílohou originálu zápisu je prezenční
listina.
1. Zahájení zasedání
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka pí. Venturová v 18:00 hodin.
Na úvod poděkovala zastupitelům, jimž skončil mandát, jmenovitě pp. Janu Brichovi, Ing. Janě
Kadeřábkové, Janu Kastnerovi, Mgr. Zdeňku Paroulkovi, Ing. Jiřímu Rittovi a Ing. Janu Škůrkovi.
Paní starostka dále konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Protože ustavujícímu zasedání zpravidla předsedá dosavadní starosta, bude zasedání řídit současná
starostka do zvolení nového starosty.
Paní starostka dále konstatovala, že je přítomno 14 z 15 zastupitelů, a zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
2. Ověření mandátů
Paní starostka seznámila přítomné s novými členy zastupitelstva pro volební období 2018-2022.
Zvoleni byli:
za PRO LEPŠÍ OBEC: pp. RNDr. Michaela Archalousová, Miroslav Dvořák, Ing. Jiří Francek, Mgr.
Jiří Melzer, Ing. Magdaléna Melzerová, Ing. Václav Pařík, Ing. Petra Venturová a Jitka Žáková
za TOP 09: pp. Ing. Miroslav Dostál, Marta Hrubá, PaedDr. Jiří Pilař a Ing. Radim Staněk
za Dobří sousedé s podporou ODS: pí. Mgr. Květoslava Vitvarová
za ANO 2011: p. Ing. Vladimír Mencl
za sdružení nezávislých kandidátů Pro Hrnčíře a Šeberov: pí. Ing. Věra Brichová Kratochvílová
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Uvedla, že mandát člena zastupitelstva městské části vznikl již dnem zvolení, tedy dnem, ve kterém
bylo ukončeno hlasování, v našem případě tomu tak bylo dne 6. 10. 2018.
Paní starostka požádala tajemnici ÚMČ o ověření mandátů jednotlivých zastupitelů.
3. Složení slibu
Paní starostka v souladu s § 50 zákona o hl. m. Praze v platném znění vyzvala členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu paní starostka upozornila přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí
slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Paní starostka přečetla slib členů zastupitelstva: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části Praha - Šeberov a jejích
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.
Současná starostka složila slib do rukou nejstaršího člena zastupitelstva Ing. Vladimíra Mencla.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Toto potvrdili svým
podpisem.
4. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatele zápisu navrhla pí. starostka pp. Archalousovou a Mencla.
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje za ověřovatele zápisu ustavujícího zasedání ZMČ Praha - Šeberov dne 8. 11. 2018 pp.
Archalousovou a Mencla.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 1/UZ/2018/ZMČ
5. Schválení programu
Doplnění bodu: Stanovení členů ZMČ pro vyznačení doložky
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje doplnění bodu Stanovení členů ZMČ pro vyznačení doložky do programu ustavujícího
zasedání ZMČ.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 2/UZ/2018/ZMČ
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Doplnění bodu: Návrh zadání změny/úpravy U 1345/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m.
Prahy
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje doplnění bodu Návrh zadání změny/úpravy U 1345/00 Územního plánu sídelního
útvaru hl. m. Prahy do programu ustavujícího zasedání ZMČ.
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dostál, Dvořák, Francek, Melzer, Melzerová, Mencl,
Pařík, Pilař, Staněk, Venturová, Žáková
Zdržel se: Hrubá
Návrh byl přijat 3/UZ/2018/ZMČ
Doplněný program:
1. Zahájení
2. Ověření mandátů
3. Složení slibu
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Schválení programu
6. Schválení způsobu volby
7. Určení počtu místostarostů
8. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
9. Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva
10. Volba starosty
11. Volba místostarosty
12. Volba členů rady
13. Určení počtu členů finančního výboru
14. Volba předsedy finančního výboru
15. Volba členů finančního výboru
16. Určení počtu členů kontrolního výboru
17. Volba předsedy kontrolního výboru
18. Volba členů kontrolního výboru
19. Schválení programového rámce zastupitelstva na roky 2018 – 2022
20. Úprava rozpočtu Městské části Praha - Šeberov č. 39/2018 v souvislosti s konáním voleb
do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, do ZHMP a zastupitelstev MČ HMP v roce
2018
21. Stanovení členů ZMČ pro vyznačení doložky
22. Návrh zadání změny/úpravy U 1345/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
23. Různé, informace
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje program jako celek v navrženém doplněném znění.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 4/UZ/2018/ZMČ
Zápis ustavující
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6. Schválení způsobu volby
Pí. starostka navrhla veřejnou volbu všech funkcí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov stanovuje pro volbu starosty, místostarosty, členů rady,
předsedů a členů kontrolního a finančního výboru veřejnou volbu.
V diskuzi vystoupili p. Mencl.
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dostál, Dvořák, Francek, Melzer, Melzerová, Pařík, Pilař,
Venturová, Žáková
Zdržel se: Hrubá, Mencl, Staněk
Návrh byl přijat 5/UZ/2018/ZMČ
7. Určení počtu místostarostů
Paní starostka navrhla, aby v následujícím volebním období byl 1 uvolněný místostarosta.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov stanovuje počet místostarostů na jednoho.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 6/UZ/2018/ZMČ
8. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Paní starostka navrhla, aby v následujícím volebním období byla funkce starosty a místostarosty
vykonávána jako dlouhodobě uvolněná, funkce členů rady, předsedů a členů kontrolního a finančního
výboru vykonávána jako dlouhodobě neuvolněná.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov stanovuje, že
1. funkce starosty a místostarosty bude vykonávána jako dlouhodobě uvolněná,
2. funkce členů rady, předsedů a členů kontrolního a finančního výboru bude vykonávána jako
dlouhodobě neuvolněná.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 7/UZ/2018/ZMČ
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9. Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva
Od 1. 1. 2018 jsou odměny neuvolněných členů zastupitelstev stanovovány podle nařízení vlády č.
318/2017 Sb. Mimo výše sazby mohou mít neuvolnění členové zastupitelstva souhrnnou odměnu max.
za 3 funkce a to pouze z těch, které jsou taxativně vyjmenované:
Do souhrnu odměn lze zahrnout odměny člena rady, předsedy nebo člena výboru či komise.
Do souhrnu odměn nelze zahrnout odměny starosty, místostarosty, člena zastupitelstva bez dalších
funkcí, předsedu a současně člena téhož výboru nebo komise.
Pí. starostka navrhla ponechat odměny jako dosud v max. výši stanovené předpisem, do souhrnu
navrhla zahrnovat odměnu za max. 2 funkce s tím, že odměna za druhou funkci bude poskytována
v poloviční výši.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce
odměny za měsíc v následujících částkách:
-

Člen rady: 6 136,- Kč
Předseda výboru/komise: 3 068,- Kč
Člen výboru/komise: 2 557,- Kč
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 534,- Kč

Odměna bude poskytována ode dne konání ustavujícího zasedání zastupitelstva. V případě nástupu
náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva MČ bude odměna poskytována ode dne složení
slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne
zvolení do příslušné funkce.
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva MČ se stanovuje odměna
jako souhrn odměn. Do souhrnu jsou zahrnuty vždy maximálně 2 odměny tak, že za funkci s vyšší
odměnou schválenou zastupitelstvem MČ se poskytuje odměna ve výši schválené zastupitelstvem MČ,
druhá odměna započítaná do souhrnu se poskytuje v poloviční výši schválené zastupitelstvem MČ. Do
souhrnu se nezahrnují odměny za člena zastupitelstva bez dalších funkcí, starosty a místostarosty MČ.

Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 8/UZ/2018/ZMČ

10. Volba starosty
Pí. Archalousová navrhla do funkce uvolněné starostky současnou starostku Ing. Petru Venturovou,
která návrh přijala.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov zvolilo do funkce starostky městské části uvolněné pro
výkon této funkce Ing. Petru Venturovou.
Hlasování:
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Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dvořák, Francek, Melzer, Melzerová, Mencl, Pařík,
Staněk, Venturová, Žáková
Zdržel se: Dostál, Hrubá, Pilař
Návrh byl přijat 9/UZ/2018/ZMČ

11. Volba místostarosty
Pí. starostka navrhla do funkce uvolněné místostarostky současnou místostarostku RNDr. Michaelu
Archalousovou, která návrh přijala.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov zvolilo do funkce místostarostky městské části uvolněné
pro výkon této funkce RNDr. Michaelu Archalousovou.
V diskuzi vystoupil p. Mencl.
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dvořák, Francek, Melzer, Melzerová, Pařík, Venturová,
Žáková
Proti: Pilař
Zdržel se: Dostál, Hrubá, Mencl, Staněk
Návrh byl přijat 10/UZ/2018/ZMČ

12. Volba členů rady
Podle § 95 odst. 1 zákona 131/2000 Sb o hl. m. Praze činí počet členů rady nejméně 5 a nejvýše 9,
přičemž nesmí přesáhnout 1/3 počtu členů zastupitelstva. Rada se nevolí v městských částech, kde
zastupitelstvo má méně než 15 členů. Proto musí mít rada v naší městské části 5 členů.
Paní starostka navrhla do funkce člena rady:
1. Ing. Václava Paříka
2. Ing. Věru Brichovou Kratochvílovou
3. Mgr. Květoslavu Vitvarovou
Pp. Pařík a Brichová Kratochvílová návrh přijali. Pí. Vitvarová se vyjádřila již před zasedáním, že
s návrhem souhlasí.
Paní starostka navrhla hlasování po jednotlivých jménech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov zvolilo do funkce člena rady městské části neuvolněného
pro výkon této funkce Ing. Václava Paříka.
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Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dostál, Dvořák, Francek, Melzer, Melzerová, Pařík, Pilař,
Staněk, Venturová, Žáková
Zdržel se: Hrubá, Mencl
Návrh byl přijat 11/UZ/2018/ZMČ

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov zvolilo do funkce členky rady městské části neuvolněné
pro výkon této funkce Ing. Věru Brichovou Kratochvílovou.
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dvořák, Francek, Melzer, Melzerová, Pařík, Venturová,
Žáková
Proti: Dostál, Pilař
Zdržel se: Hrubá, Mencl, Staněk
Návrh byl přijat 12/UZ/2018/ZMČ

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov zvolilo do funkce členky rady městské části neuvolněné
pro výkon této funkce Mgr. Květoslavu Vitvarovou.
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dvořák, Francek, Melzer, Melzerová, Pařík, Venturová,
Žáková
Zdržel se: Dostál, Hrubá, Mencl, Pilař, Staněk
Návrh byl přijat 13/UZ/2018/ZMČ

13. Určení počtu členů finančního výboru
Zřízení finančního výboru je povinné podle § 100 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze. Zákon
stanovuje, že předsedou výboru musí být člen zastupitelstva, členem však nesmí být starosta,
místostarosta, tajemník ÚMČ ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce. Podle § 78 zákona č.
131/2000 Sb o hl. m. Praze musí být výbor nejméně 5 členný.
Paní starostka navrhla stanovit počet členů finančního výboru na 5.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov stanovuje počet členů finančního výboru na pět.
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Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 14/UZ/2018/ZMČ

14. Volba předsedy finančního výboru
Paní starostka navrhla do funkce předsedy finančního výboru p. Mgr.. Jiřího Melzera, který s návrhem
souhlasil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov zvolilo do funkce předsedy finančního výboru
zastupitelstva městské části neuvolněného pro výkon této funkce Mgr. Jiřího Melzera.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 15/UZ/2018/ZMČ
15. Volba členů finančního výboru
Paní starostka navrhla do funkce člena finančního výboru:
1.
2.
3.
4.

Ing. Jiřího Francka
Ing. Vladimíra Mencla
Ing. Milana Komárka
Mgr. Vlastu Koláčkovou

Paní starostka opět navrhla hlasování po jednotlivých jménech. Všichni navržení se vyjádřili již před
zasedáním, že by funkci přijali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov zvolilo do funkce člena finančního výboru zastupitelstva
městské části neuvolněného pro výkon této funkce Ing. Jiřího Francka.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 16/UZ/2018/ZMČ
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov zvolilo do funkce člena finančního výboru zastupitelstva
městské části neuvolněného pro výkon této funkce Ing. Vladimíra Mencla.
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Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dostál, Dvořák, Francek, Hrubá, Melzer, Melzerová,
Pařík, Pilař, Staněk, Venturová, Žáková
Zdržel se: Mencl
Návrh byl přijat 17/UZ/2018/ZMČ

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov zvolilo do funkce člena finančního výboru zastupitelstva
městské části Ing. Milana Komárka.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 18/UZ/2018/ZMČ

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov zvolilo do funkce členky finančního výboru
zastupitelstva městské části Mgr. Vlastu Koláčkovou.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 19/UZ/2018/ZMČ
16. Určení počtu členů kontrolního výboru
Zřízení kontrolního výboru je povinné podle § 100 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze. Zákon
stanovuje, že předsedou výboru musí být člen zastupitelstva, členem však nesmí být starosta,
místostarosta, tajemník ÚMČ ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce. Podle § 78 zákona č.
131/2000 Sb o hl. m. Praze musí být výbor nejméně 5 členný.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov stanovuje počet členů kontrolního výboru na pět.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 20/UZ/2018/ZMČ
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17. Volba předsedy kontrolního výboru
P. Pilař poslal dne 10. 10. 2018 e-mailem návrh na jmenování sebe do funkce předsedy kontrolního
výboru.
Pí. starostka navrhla protinávrh usnesení na jmenování do funkce předsedkyně kontrolního výboru pí.
Jitku Žákovou.
Paní starostka opět navrhla hlasování po jednotlivých jménech. Všichni navržení se vyjádřili již před
zasedáním, že by funkci přijali.
Nejprve se hlasovalo o protinávrhu usnesení.

Protinávrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov zvolilo do funkce předsedkyně kontrolního výboru
zastupitelstva městské části neuvolněné pro výkon této funkce Jitku Žákovou.
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dvořák, Francek, Melzer, Melzerová, Pařík, Venturová,
Žáková
Proti: Dostál, Hrubá, Mencl, Pilař, Staněk
Návrh byl přijat 21/UZ/2018/ZMČ
18. Volba členů kontrolního výboru
P. Pilař poslal dne 10. 10. 2018 e-mailem návrh na jmenování do funkce členů kontrolního výboru:
1.
2.
3.
4.

Ing. Miroslava Dostála
Martu Hrubou
Mgr. Kateřinu Kyslíkovou
Ing. Magdalénu Melzerovou

Pí. starostka navrhla protinávrh usnesení na jmenování do funkce členů kontrolního výboru:
1.
2.
3.
4.

MUDr. Kateřinu Kolkovou
Ing. Magdalénu Melzerovou
Jana Bricha
Jana Kastnera

Paní starostka opět navrhla hlasování po jednotlivých jménech. Všichni navržení se vyjádřili již před
zasedáním, že by funkci přijali.
V diskuzi vystoupil p. Pilař.
Nejprve se hlasovalo o protinávrhu usnesení.
Protinávrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov zvolilo do funkce člena kontrolního výboru
zastupitelstva městské části Jana Kastnera.
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Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dvořák, Francek, Melzer, Melzerová, Pařík, Venturová,
Žáková
Proti: Dostál, Hrubá, Mencl, Pilař, Staněk
Návrh byl přijat 22/UZ/2018/ZMČ

Protinávrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov zvolilo do funkce člena kontrolního výboru
zastupitelstva městské části Jana Bricha.
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dvořák, Francek, Melzer, Melzerová, Pařík, Venturová,
Žáková
Proti: Dostál, Hrubá, Mencl, Pilař, Staněk
Návrh byl přijat 23/UZ/2018/ZMČ

Protinávrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov zvolilo do funkce členky kontrolního výboru
zastupitelstva městské části neuvolněné pro výkon této funkce Ing. Magdalénu Melzerovou.
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dvořák, Francek, Melzer, Melzerová, Pařík, Venturová,
Žáková
Zdržel se: Dostál, Mencl
Návrh byl přijat 24/UZ/2018/ZMČ

Protinávrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov zvolilo do funkce člena kontrolního výboru
zastupitelstva městské části MUDr. Kateřinu Kolkovou.
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dvořák, Francek, Melzer, Melzerová, Pařík, Venturová,
Žáková
Proti: Dostál, Pilař, Staněk
Zdržel se: Hrubá, Mencl
Návrh byl přijat 25/UZ/2018/ZMČ
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19. Schválení programového rámce zastupitelstva na roky 2018 – 2022
Návrh programového rámce Zastupitelstva Městské části Praha-Šeberov na roky 2018-2022
1. Základní škola u Jordánku
- dopracujeme projekt nové budovy základní školy u Jordánku, požádáme o stavební povolení,
pokusíme se získat pro projekt nutné financování, pokusíme se zajistit výstavbu ve spolupráci s
OSI MHMP (Odbor strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy)
- budeme spolupracovat s možnými investory na záměru vybudovat plochy pro sportovně
rekreační aktivity na zbývající ploše určené pro sport mezi Jordánkem a Hrnčířským hřbitovem
- v případě dokončení výstavby nové školy Nad Jordánkem přesuneme stávající úřad do staré ZŠ
spolu s městskou policií a knihovnou
- stávající budovu úřadu opravíme např. na nové startovací byty.
2. Mateřská škola v Hrnčířích
- v návaznosti na dokončení nového dvoutřídního pavilonu mateřské školy v Hrnčířích vybavíme
zahradu MŠ v Hrnčířích novými hracími prvky
3. Centrum Šeberova
- budeme spolupracovat s Družstvem Centrum Šeberov při vybudování chybějícího domu pro
seniory (Senior Rezidence Šeberov)
- po výstavbě Senior Rezidence Šeberov dokončíme plochy náměstí
- budeme jednat s bankami o umístění bankomatu
- součástí širšího centra obce by se ve vzdálenější budoucnosti mohla stát i ulice V Ladech a po
přemístění ZŠ do nové budovy u Jordánku by bylo možné využít starou budovu základní školy
jako kulturní centrum obce s knihovnou a reprezentačními prostorami
4. Rekonstrukce a opravy komunikací
- dokončíme výstavbu dešťové kanalizace a rekonstrukci ulic Lipenská, Osvětová, Rojická,
V Záhybu
- zrekonstruujeme komunikaci V Úhoru
- budeme postupně opravovat dříve rekonstruované komunikace a chodníky v Šeberově i
v Hrnčířích tak, jak to bude jejich stav vyžadovat
- ve spolupráci s OTV MHMP (Odbor technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy) budou
posíleny páteřní inženýrské sítě, provedeny přeložky a zrekonstruována hlavní komunikace
K Hrnčířům mezi Šeberovem a Hrnčíři
5. Splašková podtlaková kanalizace v Hrnčířích
- budeme i nadále spolupracovat s PVS (Pražská vodohospodářská společnost) na další etapě
posílení splaškové podtlakové kanalizace v Hrnčířích – dokončení hlavního gravitačního řadu
splaškové kanalizace v ulici K Šeberovu a výstavba evakuační stanice v ulici K Safině
6. Cyklostezky
- vybudujeme cyklostezku z horní části Šeberova k ulici Na Jelenách
- budeme spolupracovat s okolními obcemi, zejména s MČ Praha 11, v návaznosti na jejich
cyklostezky
7. Sportovní zařízení
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-

provedeme další nezbytné opravy ve sportovně oddychovém areálu v Šeberově (např. oprava
povrchu tenisového hřiště)
začneme budovat zázemí multifunkčního hřiště v Hrnčířích v ulici K Safině (přípojka
kanalizace, WC)

8. Životní prostředí a rybníky
- budeme dále jednat s hl. m Prahou o odkupu rybníků Brůdek, Hrnčířský a Mlýnský
(Šeberovský) od Pozemkového fondu do majetku hl. m. Prahy/svěřeno MČ
- opakovaně budeme iniciovat jednání hl. m. Prahy s majiteli chráněné památky Hrnčířské louky
o jejím odkoupení do majetku hl. m. Prahy a zachování tak jejího přírodního charakteru příštím
generacím
9. Informovanost
- necháme předělat webové stránky www.seberov.cz tak, aby je bylo možné propojit například
s e-spisem a elektronickou úřední deskou (současné webové stránky to neumožňují)
10. Kultura
- budeme dále rozvíjet aktivity Klubu aktivních 55+
- budeme pokračovat v pořádání a spolupořádání kulturních i dalších akcí
- budeme podporovat aktivity pro děti i dospělé v zájmovém centru v Baráčnické rychtě
v Hrnčířích
11. Kamery a zvýšení bezpečnosti v obci
- budeme usilovat o rozšíření stávajícího kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti v obci
12. Černá skládka na Kunratické spojce
- opětovně nastartujeme legislativní proces pro zamezení a zastavení rozšiřování černé skládky
v blízkosti Kunratické spojky s cílovým stavem její likvidace a navrácení do původního stavu

13. Digitalizace
- oslovíme příslušné subjekty v souvislosti s digitalizací městské části konkrétně vybudování
optické sítě a připojení internetu, IPTV apod. do jednotlivých bytů či domů včetně veřejné
infrastruktury (úřad, školy, školky)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje programový rámec zastupitelstva na roky
2018-2022 v navrženém znění. Celý text je přílohou usnesení.
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dvořák, Francek, Melzer, Melzerová, Pařík, Venturová,
Žáková
Zdržel se: Dostál, Hrubá, Mencl, Pilař, Staněk
Návrh byl přijat 26/UZ/2018/ZMČ
Po skončení hlasování se pan Pilař z pracovních důvodů ze zasedání zastupitelstva omluvil a v 18.40
hodin odešel.
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20. Úprava rozpočtu č. 39/2018 v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu
České republiky, do ZHMP a zastupitelstev MČ HMP v roce 2018
Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2719 ze dne 23. 10. 2018 poskytnutí účelové neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu z MF ČR naší městské části na úhradu výdajů vzniklých HMP a MČ HMP
v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do ZHMP a zastupitelstev MČ HMP
v roce 2018 ve výši 122,0 tis. Kč. O tuto částku se zvyšuje rozpočet MČ na rok 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu č. 39/2018 v souvislosti
s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, do ZHMP a zastupitelstev MČ HMP
v roce 2018:
SU

Kapitola

Položka

ORJ

UZ

231

6409- Ostatní činnosti j. n.

5901Nespecifiko
vané
rezervy

900

98187

231

231

231

231

– 900

ORG

částka
Výdaj
-122 tis. Kč

6115 –
Volby do zastupitelstev
územních samosprávných
celků

5021
Ostatní
osobní
výdaje

6115 –
Volby do zastupitelstev
územních samosprávných
celků

5137
– 900
Drobný
hmotný
dlouhodobý
majetek

98187

6115 –
Volby do zastupitelstev
územních samosprávných
celků

5139
– 900
Nákup
materiálu j.
n.

98187

6115 –
5175
- 900
Volby do zastupitelstev Pohoštění
územních samosprávných
celků

98187

98187

Výdaj
+ 95 tis. Kč
Výdaj
+ 5 tis. Kč

Výdaj
+ 15 tis Kč

Výdaj
+ 7 tis. Kč

T: 30.11.2018
Zodpovídá: tajemnice
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 27/UZ/2018/ZMČ
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21. Stanovení členů ZMČ pro vyznačení doložky
§ 43 zák. č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze
(1) Podmiňuje-li tento zákon platnost právního jednání hlavního města Prahy nebo městské části
předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina o tomto právním jednání
doložkou, v níž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny. Je-li listina touto doložkou hlavním
městem Prahou nebo městskou částí opatřena, má se za to, že povinnost předchozího zveřejnění,
schválení nebo souhlasu byla splněna.
Je proto nutné odsouhlasit, kdo bude podepisovat doložky dle §43 zák. č. 131/2000 Sb. o hlavním
městě Praze.
Vzhledem k povaze usnesení není stanoven termín plnění ani odpovědná osoba.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha-Šeberov souhlasí s tím, aby doložky dle §43 zák. č. 131/2000 Sb. o
hlavním městě Praze na listinách schválených Zastupitelstvem Městské části Praha-Šeberov
podepisovaly pp. RNDr. Michaela Archalousová a Ing. Věra Brichová Kratochvílová.
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dvořák, Francek, Melzer, Melzerová, Pařík, Venturová,
Žáková
Zdržel se: Dostál, Hrubá, Mencl, Staněk
Návrh byl přijat 28/UZ/2018/ZMČ
22. Návrh zadání změny/úpravy U 1345/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
Dne 18. 10. 2018 došlo na ÚMČ oznámení o projednání návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Do 30 dnů od obdržení mohou městské části uplatnit u
pořizovatele své písemné připomínky. Předmětem změny/úpravy U 1345/00 je analýza naplněnosti
rozvojových a transformačních území a jejich případného následného převedení do stabilizovaného
území.
Návrhem se dne 2. 11. 2018 zabývala stavební komise RMČ Praha – Šeberov a vydala k němu
následující stanovisko:
6. bod jednání - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy – Oznámení o
projednání návrhu zadání změny U 1345/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.
Prahy – předmětem úpravy je analýza naplněnosti rozvojových a transformačních území,
či jejich částí, a jejich případného následného převedení do stabilizovaného území.
Lhůta pro vyjádření k uvedení požadavků na obsah návrhu zadání změny a podnětů sousedních obcí je
30 dní od obdržení návrhu. (do 17. 11. 2018)
SK doporučuje na pozemcích parc.č. 537/1, 536/2 a 538/3 k.ú. Šeberov ponížit kód míry využití území
z OV-C na OV-B a z SV-C na SV-B z důvodu dopravní obslužnosti (dopravní zatížení lokality je již
v současné době neúměrné) a plynulé návaznosti na míru zastavitelnosti území (sjednocení zástavby s
okolím a jeho koeficienty, okolní pozemky mají kód využití území OV-A a OV-B).
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Návrhem se dále dne 7. 11. 2018 zabývala RMČ Praha – Šeberov.
Připomínky stavební komise se týkají pouze již zastabilizovaného území „Tesca“. Netýkají se žádného
nezastabilizovaného území. V případě, že by se městská část svojí připomínkou pokusila snížit
koeficient zastavěnosti daného území, mohla by se vystavit soudnímu sporu ohledně částečného
znehodnocení ceny pozemků.
Odhlučnění Šeberova od dálnice D1 je možné pouze na pozemcích „Tesca“. I z tohoto důvodu by
nebylo vhodné navrhovat snížení koeficientu zastavěnosti.
RMČ proto přijala následující usnesení:
6/108/2018/RMČ - RMČ souhlasí s dozařazením bodu Návrh zadání změny/úpravy U 1345/00
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy do programu ustavujícího zasedání ZMČ dne 8. 11.
2018 a doporučuje ZMČ, aby k návrhu nemělo připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha-Šeberov k návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00 Územního
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy nemá připomínky.
V diskuzi vystoupili pp. Mencl, Venturová, Staněk, Pařík, Štěpánek, Dostál.
P. Dostál podal protinávrh usnesení.
Protinávrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha – Šeberov souhlasí se stanoviskem stavební komise bod 6 ze dne 2.
11. 2018 ke změně U 1345/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a pověřuje starostku
Petru Venturovou odesláním připomínky.
Hlasování o protinávrhu:
Pro: Dostál
Proti: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dvořák, Francek, Melzer, Melzerová, Pařík, Staněk,
Venturová, Žáková
Zdržel se: Hrubá, Mencl
Protinávrh nebyl přijat
Hlasování o původním návrhu usnesení:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dvořák, Francek, Melzer, Melzerová, Pařík, Venturová,
Žáková
Zdržel se: Dostál, Hrubá, Mencl, Staněk
Návrh byl přijat 29/UZ/2018/ZMČ
23. Různé, informace
Paní starostka informovala o plánovaných datech zasedání ZMČ na rok 2019:
 10. 12. 2018
 4. 3. 2019
 29. 4. 2019
 24. 6. 2019
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16. 9. 2019
9. 12. 2019

Paní starostka informovala o zřízení e-mailových schránek všem zastupitelům ve formátu
příjmení@seberov.cz.
Paní starostka informovala o následujících akcích:
 13. listopadu od 15:00 ve špejcharu vítání občánků
 1. prosince od 16:00 Vánoční slavnosti v Hrnčířích
 2. prosince od 15:00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Šeberově
 11. prosince od 17:00 v tělocvičně ZŠ V Ladech Mikulášská
 13. prosince od 18:00 ve špejcharu setkání Klubu aktivních 55+ na téma zdravý životní styl
V diskuzi ke kontrolnímu výboru vystoupili pp. Koláčková, Dostál, Venturová, Staněk.
Jednání bylo ukončeno v 19.15 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 12. 11. 2018
Zapsala: Ludmila Dvořáková
Zápis ověřili:
Digitálně podepsal

RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
2018.11.13
Archalousová Datum:
10:42:29 +01'00'

RNDr. Michaela Archalousová

Ing. Petra
Venturová

Ing. Vladimír Mencl
Digitálně podepsal
Ing. Petra Venturová
Datum: 2018.11.13
10:41:22 +01'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha-Šeberov

Pozn.: Zápis je vyhotoven v souladu s odst. 2, § 22 Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha –
Šeberov. Zvukový záznam je pořizován dle odst. 1, §22 a uchováván na ÚMČ Praha – Šeberov.
Videozáznam je vysílaný na Infokanálu MČ Praha – Šeberov. Ten je také umístěn na internetu na
adrese htps:www.youtube.com.user.seberovinfokanal
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