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

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 10. 12. 2018
Přítomní členové zastupitelstva: RNDr. Michaela Archalousová, Ing. Věra Brichová Kratochvílová,
Ing. Miroslav Dostál, Ing. Jiří Francek, Marta Hrubá, Mgr. Jiří Melzer, Ing. Magdaléna Melzerová,
Ing. Václav Pařík, PaedDr. Jiří Pilař, Ing. Radim Staněk, Ing. Petra Venturová, Mgr. Květoslava
Vitvarová, Jitka Žáková
Omluveni: Miroslav Dvořák, Ing. Vladimír Mencl
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 18:05 hodin. Konstatovala, že je přítomno 13
z 15 zastupitelů, a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Složení slibu a ověření mandátu
V souladu s § 50 zákona o hl. m. Praze v platném znění složila členka zastupitelstva Mgr. Květoslava
Vitvarová k rukám starostky pí. Venturové slib zastupitele a byl jí ověřen mandát, protože z
ustavujícího zasedání ZMČ byla omluvena. Odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou by mělo za
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění).
Slib: „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“.
3. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatele zápisu navrhla pí. starostka pp. Brichovou Kratochvílovou a Žákovou.
Dále se přihlásil jako ověřovatel zápisu p. Pilař, pí. Žáková se nominace vzdala.
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje za ověřovatele zápisu z 1. ZMČ Praha - Šeberov dne 10. 12. 2018 pp. Brichovou
Kratochvílovou a Pilaře.

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 1/1/2018/ZMČ
4. Schválení programu
P r o g r a m:
Zahájení
Složení slibu
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola zápisu předchozího zasedání
Kontrola plnění předchozích usnesení
Schválení rozpočtového provizoria
Revokace usnesení č. V. z 16. zasedání ZMČ konaného dne 21.5.2012
Revokace usnesení č. 29/26/2018/ZMČ a úprava rozpočtu č. 43/2018 v souvislosti s
vrácením části finanční výpomoci ve výši poskytnuté zálohy dotace – MŠ Hrnčíře
10. Úprava rozpočtu č. 44/2018 v souvislosti s poskytnutí dotace OPŽP na zakoupení
kompostérů
11. Úprava rozpočtu č. 45/2018 v souvislosti s dokončením rekonstrukce komunikací
Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa
12. Žádost o svěření a odsvěření pozemků pod komunikacemi
13. Různé, informace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje program jako celek v navrženém znění.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 2/1/2018/ZMČ
5. Kontrola zápisu předchozího zasedání
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis tedy odpovídá průběhu zasedání.
6. Kontrola plnění předchozích usnesení
Všechna usnesení jsou průběžně plněna v souladu se schválenými termíny.
7. Schválení rozpočtového provizoria
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka Venturová.
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Protože hl. m. Praha nemá schválený rozpočet, nelze schválit rozpočet MČ. Proto je ZMČ předložen
návrh na schválení rozpočtového provizoria do příštího zasedání ZMČ, které je plánováno na 4.3.2019.
Podle § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, „nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se
rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí v době do schválení
rozpočtu pravidly Rozpočtového provizoria“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha –
Šeberov pro rok 2019 takto:
1. MČ Praha Šeberov do doby schválení rozpočtu bude čerpat měsíční výdaje do výše 1/12
schváleného rozpočtu roku 2018.
2. MČ Praha Šeberov v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný průběh svých výdajů
skutečnému objemu použitelných finančních prostředků.
3. Plynulost finančního hospodaření vyžaduje, aby včas a řádně byly plněny zákonné
i smluvní povinnosti MČ Praha - Šeberov.
4. V období rozpočtového provizoria bude MČ Praha - Šeberov uzavírat nové smluvní vztahy
pouze, pokud bude mít na jejich plnění potřebné finanční prostředky.
5. V období rozpočtového provizoria budou uvolňovány prostředky na akce zahájené před rokem
2019, jejichž financování přechází do roku 2019, a na platby smluvně zajištěné v roce 2018,
týkající se roku 2019, včetně výdajů na realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU.
Prostředky poskytnuté MHMP, u kterých do konce roku 2018 nedojde minimálně k jejich
zasmluvnění, nebudou čerpány do doby rozhodnutí o jejich ponechání poskytovatelem.
6.

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v období rozpočtového provizoria
se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
T: 4.3.2019
Zodpovídá: starostka Petra Venturová

V diskuzi vystoupili: Pilař, Archalousová, Dostál, Venturová
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Francek, Melzer, Melzerová, Pařík, Venturová,
Vitvarová, Žáková
Zdržel se: Dostál, Hrubá, Pilař, Staněk
Návrh byl přijat 3/1/2018/ZMČ
8. Revokace usnesení č. V. z 16. zasedání ZMČ konaného dne 21.5.2012
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka Venturová.
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Zápis z jednání stavební komise Rady MČ Praha – Šeberov ze dne 16. 11. 2018
13. bod jednání – SK žádá Radu městské části Praha – Šeberov, aby se zabývala aktualizací podmínek
pro kompenzaci negativních vlivů vyvolaných darováním komunikací, chodníků, zeleně a veřejného
osvětlení po dobu 5ti let, schválených Zastupitelstvem městské části Praha – Šeberov ze dne 21. 5.
2012. SK doporučuje zvýšit finanční příspěvek na údržbu darovaných staveb o 10-12%.
Na doporučení stavební komise je navržena revokace ZMČ původního usnesení č. V. z 16. zasedání
ZMČ konaného dne 21. 5. 2012 a přijetí nového usnesení se zvýšenými sazbami.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
1. ruší usnesení č. V. z 16. zasedání ZMČ konaného dne 21. 5. 2012
2. schvaluje jednorázovou úhradu finančního příspěvku od dárců na údržbu darovaných pozemků
podle jejich skutečné výměry, a to 22,80 Kč/m2/rok (komunikace a chodníky), 32,50
Kč/m2/rok (zeleň) a 3424,- Kč/1 sloup VO/rok na dobu 5 let. Finanční částka bude převedena
před uzavřením darovací smlouvy na účet MČ.
T: průběžně
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi vystoupili: Dostál, Venturová, Archalousová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 4/1/2018/ZMČ
9. Revokace usnesení č. 29/26/2018/ZMČ a úprava rozpočtu č. 43/2018 v souvislosti s
vrácením části finanční výpomoci ve výši poskytnuté zálohy dotace – MŠ Hrnčíře
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Je třeba upravit usnesení č. 29/26/2018/ZMČ na vrácení části návratné finanční výpomoci z rozpočtu
HMP z důvodu snížení poskytnuté zálohy investiční a neinvestiční dotace - spolupodílů z EU a
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rozpočtu hl. m. Prahy z OP Praha – pól růstu – MŠ Hrnčíře. Původně rozpočtovaná částka k vrácení ve
výši 6 652,2 tis. Kč byla snížena ze strany poskytovatele na 6 647,2 tis. Kč, tedy o 5 tis. Kč.
Důvod snížení: Vyplývá to z pravidel financování operačního programu a bude se to nejspíš stávat
standardně. Kvůli lhůtám stanoveným jednotným metodickým prostředím Evropských fondů pro
výplatu splátek dotace a kvůli relativně malé flexibilitě úprav rozpočtu pro MČ se rozpočtová opatření
dělají odhadem a raději na částky vyšší. Konkrétní výše platby se pak ovšem odvíjí od ex ante kontroly
projektu. Proto je vždy v příslušném usnesení ZHMP dovětek, že se schvaluje úprava rozpočtu, ale
financování se řídí pravidly OPPPR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 43/2018 v souvislosti vrácením části návratné finanční výpomoci z rozpočtu HMP ve výši
poskytnuté zálohy dotace – MŠ Hrnčíře:
1. Ruší se:
SU

Kapitola

Položka

231

6330Převody vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně
3111Předškolní
zařízení

231

ORJ

částka

UZ

ORG

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

8

80795000112 Výdaj

6121 –
Budovy,
stavby

8

400
haly

6652,2 tis. Kč

80795000112 Výdaj

a

- 6652,2 tis. Kč

2. Nahrazuje se:
SU

Kapitola

Položka

231

6330Převody vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně
3111Předškolní
zařízení

231

ORJ

částka

UZ

ORG

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

8

80795000112 Výdaj

6121 –
Budovy,
stavby

8

400
haly

a

6647,2 tis. Kč

80795000112 Výdaj
- 6647,2 tis. Kč

T: 31.12.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 5/1/2018/ZMČ
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10. Úprava rozpočtu č. 44/2018 v souvislosti s poskytnutí dotace OPŽP na zakoupení
kompostérů
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Na účet MČ došly finanční prostředky z poskytnuté dotace OPŽP na zakoupení kompostérů pro
občany MČ, proto je třeba schválit rozpočtovou úpravu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 44/2018 v souvislosti s poskytnutí dotace OPŽP na zakoupení kompostérů a vrácením zálohové
platby za kompostéry na bankovní účet MČ:
SU Kapitola
Položka
ORJ
UZ
OR
částka
G
200

3725Využívání a
zneškodňování
komunálních
odpadů

5137Drobný hmotný
dlouhodobý majetek

200

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

200

Příjem

200

+ 510 tis.
Kč
Výdaj

5137Drobný hmotný
dlouhodobý majetek

900

231

231

231

3725Využívání a
zneškodňování
komunálních
odpadů
6171Činnost místní
správy

15011

1091 Výdaj
6
-550,8
Kč

64095901 Ostatní
Nespecifikované rezervy
činnosti jinde
nezařazené

1065150
11

tis.

1091 Výdaj
6
+ 550,8 tis.
Kč

- 560,1 tis.
Kč
Výdaj
+ 50,1 tis.
Kč
T: 31.12.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová

V diskuzi vystoupili: Venturová

Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 6/1/2018/ZMČ
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11. Úprava rozpočtu č. 45/2018 v souvislosti s dokončením rekonstrukce komunikací
Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka Venturová.
V rozpočtu veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická II.
etapa“ chyběly některé zpevněné plochy a vjezdy, které byly přidány během stavby nad rámec
projektu tam, kde to bylo možné, na základě individuálních požadavků obyvatel dotčených ulic, dále
odvoz výkopku a navážka zeminy pro osetí trávníkem a výšková úprava poklopů splaškové podtlakové
kanalizace na základě požadavku PVK. Vícenáklady jsou ve výši 835105,21 Kč bez DPH.
RMČ schválila dne 28. 11. 2018 usnesení č. 7/2/2018/RMČ:
RMČ souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 48/2018 na akci „Rekonstrukce komunikací
Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa“ s dodavatelem spol. INPROS PRAHA a.s., IČO: 47114444,
kterým se zvyšuje cena za dílo o částku 835105,21 Kč bez DPH.
V rozpočtu MČ na rok 2018 zbývá na různých investičních položkách, které nebudou v letošním roce
již využity, celkem 400 tis. Kč. Ty navrhujeme použít na tento účel. Zbývající chybějící částku
navrhneme jako součást rozpočtu MČ na rok 2019. Tomu odpovídají podmínky splatnosti
v uzavřeném dodatku ke smlouvě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 45/2018 v souvislosti s dofinancováním rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická II.
etapa:
SU Kapitola
Položka
ORJ
UZ ORG
částka
61716123 –
Činnost místní Dopravní prostředky
správy

900

Výdaj

3117 –
6121 –
První stupeň
Budovy, haly a stavby
základních škol

400

-130 tis.
Kč
Výdaj

3412 –
Sportovní
zařízení
v majetku obce
3412 –
Sportovní
zařízení
v majetku obce

6121 –
Budovy, haly a stavby

400

118

-87,1 tis.
Kč
Výdaj

6121 –
Budovy, haly a stavby

400

-25,9 tis.
Kč
8060000011 Výdaj
1
- 2 tis. Kč

231

3636 –
Územní rozvoj

6121 –
Budovy, haly a stavby

100
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231

231

231

8041900010 Výdaj
7
-155 tis.
Kč

7

231

2212 –
Silnice

6121 –
Budovy, haly a stavby

4225700010 Výdaj
4
+400 tis.
Kč
T: 31.12.2018
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
300

V diskuzi vystoupili: Pilař, Dostál, Venturová
P. Dostál požádal o zařazení svého vyjádření do zápisu a podal protinávrh usnesení:

Protinávrh usnesení:

Nejprve se hlasovalo o protinávrhu usnesení.
Hlasování:
Pro: Dostál, Hrubá, Pilař, Staněk
Proti: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Francek, Melzer, Melzerová, Pařík, Venturová,
Vitvarová, Žáková
Návrh nebyl přijat.
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Poté se hlasovalo o původním návrhu usnesení.
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Francek, Melzer, Melzerová, Pařík, Venturová,
Vitvarová, Žáková
Proti: Dostál, Hrubá, Pilař, Staněk
Návrh byl přijat 7/1/2018/ZMČ

12. Žádost o svěření a odsvěření pozemků pod komunikacemi
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka Venturová.
Paní Kollárová postupně kontroluje pozemky pod komunikacemi. Všechny pozemky pod hlavními
komunikacemi by měly být ve správě TSK. Naopak všechny pozemky pod místními komunikacemi by
měla mít ve svěřené správě MČ. Proto nyní navrhujeme:
Odsvěření pozemků č. parc.
566/1 – kruhová křižovatka v Hrnčířích
679/3 – ul. K Šeberovu
681 – ul. K Šeberovu
712/6 – kruhová křižovatka v Hrnčířích
1485/5 – Kunratická spojka
1534 – Kunratická spojka
Svěření pozemků č. parc.
573/24 – ul. Gočárova
741 – ul. Záhořanská
771 – ul. Svépomocná
798 – ul. Za Rybníčky
1002/1 – ul. Loucká
1002/2 – ul. Loucká

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov souhlasí s podáním žádosti na hl. m. Prahu o
1. odsvěření pozemků č. parc. 566/1, 679/3, 681, 712/6, 1485/5, 1534, k. ú. Šeberov ze správy
Městské části Praha – Šeberov,
2. svěření pozemků č. parc. 573/24, 741, 771, 798, 1002/1, 1002/2, k. ú. Šeberov do správy
Městské části Praha – Šeberov
3. a pověřuje starostku podáním těchto žádostí.
T: 28.2.2019
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
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Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 8/1/2018/ZMČ
13. Různé, informace
Pí. starostka informovala o investičních akcích probíhajících a plánovaných:
-

Osvětová, Lipenská, Rojická, V Záhybu II. etapa

Pí. starostka informovala o postupu výstavby dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikací v přední
části Hrnčíř v ulicích Osvětová, Lipenská, Rojická, V Záhybu. Veškeré práce na výstavbě dešťové
kanalizace jsou hotovy. Obruby a pokládka zámkové dlažby, pokud dovolí klimatické podmínky, by
měly být hotovy do Vánoc. Poté bude požádán Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 o povolení
předčasného užívání rekonstruovaných komunikací. Ozelenění bude provedeno na jaře roku 2019.
Konečná kolaudace může proběhnout až po vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a
povolení dalších zpevněných ploch a vjezdů, které byly přidány během stavby nad rámec projektu tam,
kde to bylo možné, na základě individuálních požadavků obyvatel dotčených ulic. Předpokládá se v
průběhu roku 2019.
-

Výstavba nové budovy ZŠ u Jordánku

Pí. starostka informovala o zpracování aktualizace projektové dokumentace ZŠ u Jordánku. Nyní jsme
požádali dotčené orgány státní správy o vyjádření k projektové dokumentaci. Až budeme mít příslušná
vyjádření k dispozici, tak požádáme Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 o vydání stavebního povolení ve
sloučeném územním a stavebním řízení.
-

Rekonstrukce komunikace V Úhoru

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo na základě naší žádosti 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. Proto byla dne 15.8.2018 uzavřena smlouva o dílo s projektantem spol. HW
PROJEKT, s.r.o. na aktualizaci projektové dokumentace. Při místním šetření v průběhu projektování
se zjistilo, že ještě není zrekonstruována navazující část ulice Za Šmatlíkem v délce cca 55m, proto
jsme nyní požádali projektanta o rozšíření projektu. Po zhotovení projektu bude probíhat sloučené
územní a stavební řízení. Vlastní rekonstrukci plánujeme na léto 2019.
Pí. starostka dále informovala o připravovaných kulturních akcích a všechny na ně srdečně pozvala:
-

Zápis 1.

Mikulášská s Divadlem v pytli v tělocvičně ZŠ V Ladech 11. prosince 2018 od 17:00
Předvánoční setkání Klubu aktivních 55+ tentokrát v klubovně U Sumečka 13.
prosince od 18:00
Vánoční setkání ZŠ Šeberov v kostele Církve bratrské V Ladech 19. prosince od
10:00 veřejná generální zkouška pro děti z MŠ a seniory, do 17:00 vystoupení pro
rodiče a veřejnost
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P. Dostál se zeptal na studii Na Jelenách. Pí. starostka informovala o postupu a zaslaném vyjádření
MČ.
Pí. starostka nakonec popřála všem krásné svátky a hodně štěstí a zdraví do nového roku 2019.
Jednání bylo ukončeno v 18:40 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 11.12.2018
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Zápis ověřili:

Ing. Věra Brichová Kratochvílová

PaedDr. Jiří Pilař

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2018.12.14
Venturová Datum:
11:01:43 +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

Zápis 1.
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