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

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 4.3.2019
Přítomní členové zastupitelstva: RNDr. Michaela Archalousová, Ing. Věra Brichová Kratochvílová,
Ing. Miroslav Dostál, Miroslav Dvořák, Ing. Jiří Francek, Marta Hrubá, Ing. Vladimír Mencl,
Ing. Václav Pařík, PaedDr. Jiří Pilař, Ing. Radim Staněk (přišel v 18:15), Ing. Petra Venturová,
Mgr. Květoslava Vitvarová, Jitka Žáková
Omluveni: Mgr. Jiří Melzer, Ing. Magdaléna Melzerová
Hosté: pp. Paroulek, 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. Konstatovala, že je přítomno
12 z 15 zastupitelů, a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatele zápisu navrhla pí. starostka pp. Žákovou a Dvořáka. Dále se přihlásil p. Dostál.
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje za ověřovatele zápisu z 2. ZMČ Praha - Šeberov dne 4. 3. 2019 pp. Žákovou a Dostála.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 1/2/2019/ZMČ

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

3. Schválení programu
P r o g r a m:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola zápisu předchozího zasedání
Kontrola plnění předchozích usnesení
Rozpočet MČ Praha-Šeberov na rok 2019, rozpočet ZŠ, MŠ na rok 2019, rozpočtový
výhled MČ do r. 2024, komentář
7. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
8. Návrh na změnu územního plánu (změna kódu míry využití území) na pozemcích parc.č.
530/2 a 530/17, k. ú. Šeberov (ul. Žábova)
9. Zápis z jednání kontrolního výboru ZMČ ze dne 15.1.2019
10. Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZMČ za rok 2018
11. Zápis z jednání finančního výboru ZMČ ze dne 30.1.2019
12. Zpráva o činnosti finančního výboru ZMČ za rok 2018
13. Změna zřizovacích listin zřízených organizací – MŠ Na Příčné mezi a ZŠ V Ladech,
smlouvy o výpůjčce na nemovitý majetek, darovací smlouvy na movitý majetek
14. Různé, informace
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje program jako celek v navrženém znění.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 2/2/2019/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. Rozpočet MČ Praha-Šeberov na rok 2019, rozpočet ZŠ, MŠ na rok 2019, rozpočtový výhled
MČ do r. 2024, komentář
Místostarostka Archalousová předkládá návrh rozpočtu MČ na rok 2019, návrhy rozpočtů ZŠ a MŠ na
rok 2019 zpracované ředitelem ZŠ p. Střeštíkem a ředitelkou MŠ pí. Řehákovou a dále rozpočtový
výhled MČ do r. 2024 včetně komentáře.
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S návrhy se již seznámil finanční výbor a dne 30.1.2019 k nim přijal následující stanovisko:
Ad. 5. Návrh rozpočtu MČ, ZŠ a MŠ na rok 2019, rozpočtový výhled
Připomínky p. Mencla: značný nárůst v odměnách zastupitelů, značný nárůst ve mzdách a odvodech
zaměstnanců
Vysvětlení podala pí. Archalousová, odměny zastupitelů jsou dány vyhláškou.
Nárůst rozpočtu ve mzdách a odvodech odpovídá maximálnímu možnému počtu zaměstnanců včetně
maximálního osobního ohodnocení. V rozpočtu se počítá i s pozicí tajemníka, která není dosud
obsazena
Hlasování 5-0-0
Návrhy dále projednala RMČ dne 6.2.2019 a přijala k nim následující usnesení č. 1/6/2019/RMČ:
RMČ schvaluje
1/ návrh rozpočtu na rok 2019 ZŠ V Ladech 6, Praha 4:
• Celkový objem výnosů 2 419 300,--Kč
• Celkový objem nákladů 2 419 300,--Kč
2/ návrh rozpočtu na rok 2019 MŠ Na Příčné mezi 186, Praha 4:
• Celkový objem výnosů 1 718 000,--Kč
• Celkový objem nákladů 1 718 000,--Kč
3/ návrh rozpočtu na rok 2019 MČ Praha – Šeberov:
Hlavní činnost:
• Celkový objem příjmů 25 605 400,--Kč
• Celkový objem výdajů 25 605 400,--Kč
Vedlejší hospodářská činnost:
• Celkový objem výnosů 1 218 000,--Kč
• Celkový objem nákladů 442 000,--Kč
• Hospodářský výsledek před zdaněním 776 000,--Kč
4/ návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ do r. 2024.
RMČ souhlasí
1/ se zveřejněním návrhů na úřední desce a na www.seberov.cz,
2/ s předložením návrhů ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva MČ.
T: 13.2.2019
Zodpovídá: Archalousová
První varianta návrhů rozpočtu MČ Praha-Šeberov na rok 2019, rozpočtu ZŠ, MŠ na rok 2019,
rozpočtového výhledu MČ do r. 2024 a komentáře byla zveřejněna 11.2.2019. Dále byla dne 11.2.2019
zaslána všem zastupitelům e-mailem.
Po zveřejnění dne 11.2.2019 došlo ještě k těmto změnám:
- Po konečném doúčtování roku 2018 se ještě změnila čísla do návrhu rozpočtu na dofinancování
z pol. 8115 a na základě toho byla upravena v návrhu rozpočtu MČ částka příjmů v pol. 8115
Zapojení prostředků z bankovního účtu – zapojení prostředků poskytnutých z výherních hracích
přístrojů ve výši 391 600 Kč a zůstatek půjčky HMP na výstavbu MŠ Hrnčíře ve výši 3 168 000
Kč, celkem tedy na 3 559 600 Kč.
- Také byla opravena součtová chyba v řádku OdPa 6310.
Z těchto důvodů byl návrh rozpočtu MČ na rok 2019 opraven a 15.2.2019 v řádném termínu opravený
zveřejněn na www.seberov.cz v záložce rozpočet a na úřední desce.
Opravený návrh rozpočtu byl zaslán všem zastupitelům e-mailem dne 15.2.2019.
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Celková výše příjmů a celková výše výdajů v opraveném návrhu rozpočtu oproti původnímu
zveřejněnému návrhu rozpočtu se nezměnila.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje
1/ rozpočet na rok 2019 ZŠ V Ladech 6, Praha 4:
• Celkový objem výnosů 2 419 300,--Kč
• Celkový objem nákladů 2 419 300,--Kč
2/ rozpočet na rok 2019 MŠ Na Příčné mezi 186, Praha 4:
• Celkový objem výnosů 1 718 000,--Kč
• Celkový objem nákladů 1 718 000,--Kč
3/ rozpočet na rok 2019 MČ Praha – Šeberov:
Hlavní činnost:
• Celkový objem příjmů 25 605 400,--Kč
• Celkový objem výdajů 25 605 400,--Kč
Vedlejší hospodářská činnost:
• Celkový objem výnosů 1 218 000,--Kč
• Celkový objem nákladů 442 000,--Kč
• Hospodářský výsledek před zdaněním 776 000,--Kč
4/ střednědobý výhled rozpočtu MČ do r. 2024.
Položkové rozpočty MČ (hlavní i vedlejší činnosti), ZŠ a MŠ na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu
MČ do r. 2024 a komentář jsou nedílnou součástí usnesení.
T: průběžně
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
V diskuzi vystoupil p. Dostál a požádal o zařazení svého vyjádření k návrhu rozpočtu do zápisu a podal
protinávrh usnesení:
Ke způsobu zpracování návrhu rozpočtu jsem se vyjadřoval již v loňském roce. Zpracování rozpočtu se
řídí vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Podle mého názoru není
návrh opět zpracován v souladu s touto vyhláškou. Rozpočet by tedy bylo vhodné zpracovat podle
rozpočtové skladby a zjednodušit jej. Je zbytečné uvádět částky tak podrobně, když není možné dopředu
odhadnout jejich velikost (např. u poplatků, cestovného apod.). V průběhu roku je pak velmi mnoho
rozpočtových úprav. Vhodnější by bylo uvádět rozpočet pouze na úrovni tříd, či seskupení položek.
K návrhu rozpočtu mám následující připomínky a návrhy:
- Rozpočet by mohl obsahovat informace o stavu na bankovních účtech MČ
- Podle Zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, §6 Obsah rozpočtu, odst.
1. – „Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití
peněžních fondů, pokud není dále uvedeno, že probíhají mimo rozpočet.“ V návrhu rozpočtu
postrádám informace o peněžních fondech.
- Vzhledem k tomu, že návrh rozpočtu byl zpracován v únoru 2019, očekával bych, že za rok 2018 již
bude známá skutečnost hospodaření – proč je tedy sloupec uveden jako Očekávaná skutečnost za
12/2018?
- Zapojení prostředků OdPa 6330 pol. 4131 a pol. 8151 do příjmů na rok 2019 je dle mého názoru
zavádějící. Tyto prostředky byly příjmem v minulých letech a jejich uvedení v návrhu rozpočtu tímto
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způsobem je zavádějící a odporuje akruárnímu principu sestavování rozpočtu. Rozpočet je v komentáři
uváděn jako vyrovnaný, ve skutečnosti je ale návrh schodkový, přičemž schodek je kryt uspořenými
prostředky minulých let (OdPa 6330 pol. 4131 a pol. 8151).
Doporučuji provést následující úpravy:
1) Částku rozpočtu na rok 2019 OdPa 6330 pol. 4131 vynulovat
2) Odstranit řádek 8151 – Zapojení prostředků z bankovního účtu
3) Doplnit za tabulku s výdaji následující tabulku:
Rok

REKAPITULACE
2016

2017

2018

2019

OBJEM PŘÍJMŮ

27 206 583

54 597 392

65 575 428

19 890 000

OBJEM VÝDAJŮ

13 271 562

40 549 305

80 882 120

25 605 400

ROZDÍL PŘÍJMŮ a
VÝDAJŮ (-) schodek,
(+) přebytek

13 935 021

14 048 087 -15 306 692

-5 715 400

FINANCOVÁNÍ z
úspor vlastních
prostředků z
předešlých let
(+) schodek,
(-) přebytek

-13 935 021 -14 048 087

15 306 692

5 715 400

Výše uvedená čísla jsou převzata ze zaslaných podkladů – návrhu rozpočtu MČ Praha – Šeberov na
rok 2019 – hlavní činnost
Protinávrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje
1/ stejné jako původní
2/ stejné jako původní
3/ návrh rozpočtu na rok 2019 MČ Praha – Šeberov:
Hlavní činnost:
- Celkový objem příjmů 19 890 000,- Kč
- Celkový objem výdajů 25 605 400,- Kč
- Schodek ve výši
5 715 400,- Kč je financován z úspor vlastních prostředků předešlých let
Vedlejší hospodářská činnost:
- Celkový objem výnosů 1 218 000,- Kč
- Celkový objem nákladů 442 000,- Kč
- Hospodářský výsledek před zdaněním 776 000,- Kč
4/ stejné jako původní
Na závěr jedna informace o otevřenosti a poskytování informací. Po zveřejnění pozvánky na zasedání
finančního výboru na úřední desce jsem požádal dne 25.ledna t.r. paní starostku o zaslání návrhu
rozpočtu MČ na rok 2019 a 1. dílčí zprávu o přezkoumání hospodaření MČ za rok 2018. 28.ledna jsem
obdržel 1. dílčí zprávu, návrh rozpočtu mi nebyl poskytnut s odůvodněním, že jej nejprve projedná
finanční výbor. Na to jsem obratem reagoval, s opakovaným požadavkem na zaslání návrhu rozpočtu.
Na toto mi už nebylo odpovězeno. Zúčastnil jsem se tedy jako zastupitel zasedání finančního výboru,
bohužel bez jakýchkoliv podkladů a nemohl jsem tedy vznášet dotazy a případné podněty. Je to škoda,
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při diskuzi se mohla vyřešit řada otázek a připomínek a mohli jsme se tak vyhnout dohadování na
zasedání zastupitelstva.
Bohužel doba, kdy jsme svolávali poradu celého zastupitelstva k projednání návrhu rozpočtu, tak jak
bylo zvykem při jeho přípravě na roky 2015 - 2017, je asi dávno minulostí. Tolik tedy k otevřenosti,
transparentnosti a možnosti spolupráce ve prospěch obce napříč zastupitelstvem.
V diskuzi vystoupil p. Mencl a požádal o zařazení svého vyjádření k návrhu rozpočtu do zápisu:

V 18:15 přišel p. Staněk.
V diskuzi dále vystoupily pp. Archalousová a Venturová.

Hlasování o protinávrhu p. Dostála:
Pro: Dostál, Hrubá, Mencl, Pilař, Staněk
Proti: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dvořák, Francek, Pařík, Venturová, Vitvarová, Žáková
Návrh nebyl přijat.
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Hlasování o původním návrhu usnesení:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dvořák, Francek, Pařík, Venturová, Vitvarová, Žáková
Proti: Dostál, Pilař, Staněk
Zdržel se: Hrubá, Mencl
Návrh byl přijat 3/2/2019/ZMČ
7. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka Venturová.
Od 1. 1. 2018 jsou odměny neuvolněných členů zastupitelstev stanovovány podle nařízení vlády
č. 318/2017 Sb. o měsíční výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva ve znění nařízení vlády
č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků měsíční výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva. 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.
RMČ navrhuje ponechat odměny jako dosud v max. výši stanovené předpisem, do souhrnu navrhuje
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 zastupitelstva bez dalších funkcí 1 641,- Kč za měsíc,
předseda výboru/komise 3 283,- Kč za měsíc,
člen výboru/komise 2 736,- Kč za měsíc,
člen rady městské části za výkon funkce 6 566,- Kč za měsíc.

Odměna bude poskytována od dnešního dne. 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.
T: průběžně
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
Hlasování:
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Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dostál, Dvořák, Francek, Hrubá, Pařík, Venturová,
Vitvarová, Žáková
Zdržel se: Mencl, Pilař, Staněk
Návrh byl přijat 4/2/2019/ZMČ
8. Návrh na změnu územního plánu (změna kódu míry využití území) na pozemcích parc.č.
530/2 a 530/17, k.ú. Šeberov (ul. Žábova)
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka Venturová.
Dne 28.11.2018 MČ Praha 11 obdržela podání p. Karla Jirase obsahující podnět na změnu Územního
plánu na pozemcích parc. č. 530/2 a 530/17, k. ú. Šeberov. Jelikož MČ Praha 11 toto podání nepřísluší,
žádost byla postoupena MČ Praha – Šeberov.
Žádostí se dne 14.12.2018 zabývala stavební komise RMČ a vydala k ní následující stanovisko:
5.
bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – územní rozhodnutí – rozhodnutí o dělení pozemků za účelem
výstavby RD a komunikace na pozemku parc. č. 530/2, k. ú. Šeberov. Jedná se o dělení na 3 pozemky, 1
pro výstavbu komunikace a 2 pro výstavbu RD.
SK bere na vědomí.
+
Podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 530/2 a 530/17, k. ú. Šeberov. Jedná se o změnu
kódu využití území a změna koeficientu zastavěné plochy.
Pozemek parc. č. 530/2 bude rozdělen na 3 pozemky – 530/2 – 129m2, 530/18 – 692 m2 a 530/19 – 746
m2 – změna kódu míry využití území z kódu „A“ na kód „C“ pro pozemky parc. č. 530/2 a 530/18 a
změna kódu míry využití území z kódu „A“ na kód „D“ pro pozemek parc. č. 530/19
Pozemek parc. č. 530/17 bude rozdělen na 2 pozemky – 530/17 – 430 m2 a 530/20 – 430 m2
– změna kódu míry využití území z kódu „A“ na kód „C“
(viz grafická příloha)
SK s ohledem na okolní zástavbu není proti změně kódu míry využití území o jeden stupeň, tedy z A na
B.
SK nesouhlasí se změnou kódu míry využití území z A na C a z A na D.
Ze stanoviska stavební komise vychází návrh usnesení pro ZMČ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
1. nesouhlasí se změnou kódu míry využití území z A na C a z A na D, na pozemcích parc.č. 530/2
a 530/17, k.ú. Šeberov,
2. souhlasí se změnou kódu míry využití území s ohledem na okolní zástavbu o jeden stupeň, tedy
z A na B, na pozemcích parc.č. 530/2 a 530/17, k.ú. Šeberov,
3. pověřuje starostku odesláním tohoto stanoviska na Odbor územního plánu MHMP.
T: 31.3.2019
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
Hlasování:
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Pro: všichni
Návrh byl přijat 5/2/2019/ZMČ
9. Zápis z jednání kontrolního výboru ZMČ ze dne 15.1.2019
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka Venturová.
Zastupitelé obdrželi e-mailem dne 21.2.2019 Zápis z jednání kontrolního výboru ZMČ ze dne 15.1.2019
a vyjádření pí. starostky k zápisu z 8. zasedání kontrolního výboru ZMČ ze dne 20.9.2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ZMČ
ze dne 15.1.2019 vč. vyjádření pí. starostky k zápisu z 8. zasedání kontrolního výboru ZMČ ze dne
20.9.2018 a souhlasí s jeho zveřejněním.
T: 31.3.2019
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dvořák, Francek, Hrubá, Mencl, Pařík, Venturová,
Vitvarová, Žáková
Zdržel se: Dostál, Pilař, Staněk
Návrh byl přijat 6/2/2019/ZMČ
10. Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZMČ za rok 2018
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka Venturová.
Zprávu o činnosti kontrolního výboru ZMČ za rok 2018 zpracovala předsedkyně kontrolního výboru pí.
Žáková a zastupitelé jí obdrželi e-mailem dne 21.2.2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru ZMČ
za rok 2018.

Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dvořák, Francek, Hrubá, Mencl, Pařík, Venturová,
Vitvarová, Žáková
Zdržel se: Dostál, Pilař, Staněk
Návrh byl přijat 7/2/2019/ZMČ
11. Zápis z jednání finančního výboru ZMČ ze dne 30.1.2019
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka Venturová.
Zápis 2.
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Zastupitelé obdrželi e-mailem dne 21.2.2019 Zápis z jednání finančního výboru ZMČ ze dne 30.1.2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ZMČ
ze dne 30.1.2019 a souhlasí s jeho zveřejněním.
T: 31.3.2019
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dvořák, Francek, Hrubá, Mencl, Pařík, Venturová,
Vitvarová, Žáková
Zdržel se: Dostál, Pilař, Staněk
Návrh byl přijat 8/2/2019/ZMČ
12. Zpráva o činnosti finančního výboru ZMČ za rok 2018
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka Venturová.
Zprávu o činnosti finančního výboru ZMČ za rok 2018 zpracoval bývalý předseda finančního výboru p.
Mencl a zastupitelé jí obdrželi e-mailem dne 21.2.2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru ZMČ
za rok 2018.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 9/2/2019/ZMČ

13. Změna zřizovacích listin zřízených organizací – MŠ Na Příčné mezi a ZŠ V Ladech,
smlouvy o výpůjčce na nemovitý majetek, darovací smlouvy na movitý majetek
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka Venturová.
Navrhujeme změnit zřizovací listiny zřízených organizací – MŠ Na Příčné mezi a ZŠ V Ladech - tak,
aby z nich byl vyjmut majetek. Nebude tak nutné každoročně přijímat ke zřizovacím listinám dodatky.
Na nemovitý majetek budou uzavřeny smlouvy o výpůjčce a na movitý majetek smlouvy darovací.
Návrhy listin obdrželi zastupitelé e-mailem dne 21.2.2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov souhlasí
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

se změnou zřizovací listiny zřízené organizace MŠ Na Příčné mezi,
s uzavřením smlouvy o výpůjčce na nemovitý majetek MŠ Na Příčné mezi,
s uzavřením darovací smlouvy na movitý majetek MŠ Na Příčné mezi,
se změnou zřizovací listiny zřízené organizace ZŠ V Ladech,
s uzavřením smlouvy o výpůjčce na nemovitý majetek ZŠ V Ladech,
s uzavřením darovací smlouvy na movitý majetek ZŠ V Ladech,
pověřuje starostku podpisem změněných zřizovacím listin, smluv o výpůjčce a darovacích
smluv.
T: 31.3.2019
Zodpovídá: starostka Petra Venturová

Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dvořák, Francek, Mencl, Pařík, Pilař, Staněk, Venturová,
Vitvarová, Žáková
Zdržel se: Dostál, Hrubá
Návrh byl přijat 10/2/2019/ZMČ
14. Různé, informace
Pí. starostka informovala o plánovaných investičních akcích:
-

Výstavba nové budovy ZŠ u Jordánku

Pí. starostka informovala o postupu ve věci výstavby nové budovy ZŠ u Jordánku. Byla provedena
aktualizace projektové dokumentace z roku 2011. Koncem minulého roku jsme tak požádali dotčené
orgány státní správy o vyjádření. Až budeme mít příslušná vyjádření k dispozici, tak požádáme Odbor
výstavby ÚMČ Praha 11 o vydání stavebního povolení ve sloučeném územním a stavebním řízení.
Současně jednáme s novým vedením hlavního města Prahy o financování výstavby.
-

Rekonstrukce komunikace V Úhoru

Nechali jsme projektanta rozšířit projektovou dokumentaci rekonstrukce ulice V Úhoru ještě
o navazující část ulice Za Šmatlíkem. Dokumentaci jsme již obdrželi. Na jejím základě jsme požádali
dotčené orgány státní správy o vyjádření. Až budeme mít příslušná vyjádření k dispozici, tak požádáme
Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 o vydání stavebního povolení ve sloučeném územním a stavebním
řízení. Financování rekonstrukce je zajištěno z účelově vázané investiční dotace od hl. m. Prahy, kterou
jsme získali v roce 2018. Vlastní rekonstrukci plánujeme na léto 2019.
-

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

Celou stavbu gravitačního řadu splaškové kanalizace a evakuační stanice v Hrnčířích zajišťuje
a financuje Pražská vodohospodářská správa. Podle posledních informací ze závěrečného výrobního
výboru stavby se nyní dokončuje dokumentace pro výběr zhotovitele. Zhotovitel by mohl být vysoutěžen
v květnu letošního roku. Výstavba evakuační stanice v ulici K Safině (u hřiště) by měla začít letos v létě.
Dokončení hlavního gravitačního řadu splaškové kanalizace v ulici K Šeberovu (od kostela sv. Prokopa

Zápis 2.

ZMČ Praha-Šeberov dne 4.3.2019
11

k ulici Osvětová) společně s napojením evakuační stanice v ulici K Safině by se mělo realizovat během
letních prázdnin v roce 2020.
-

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

Stavbu č. 0106 – TV Šeberov, etapa 022 – K Hrnčířům zajišťuje a financuje Odbor investiční - oddělení
technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy. Stavební povolení bylo vydáno 19.4.2017. Zadávací
dokumentace pro výběr zhotovitele byla zpracována již v roce 2015 a nyní se aktualizuje. Po její
aktualizaci bude OTV soutěžit zhotovitele. Současně se pracuje na dopravně inženýrském opatření –
tedy organizaci dopravy během nutných uzavírek. Vzhledem k náročnosti nutných dopravních opatření
v průběhu výstavby bylo rozhodnuto, že stavba bude realizována až v průběhu roku 2020. Začít by se
mělo 1. etapou již koncem února 2020, plánované ukončení stavby by tak bylo přibližně v říjnu 2020.

Pí. starostka informovala o územní studii Opatov - Na Jelenách:
Dne 19.11.2018 oznámil pořizovatel vyhotovení návrhu územní studie Opatov – Na Jelenách ve
2 variantách včetně informace o konání veřejného jednání spojeného s výkladem zpracovatele k tomuto
dokumentu, které se uskutečnilo ve čtvrtek 13.12.2018. Dále dne 18.12.2018 proběhla prezentace
územní studie Opatov Na Jelenách v ZŠ Mikulova, které se za naší MČ zúčastnila starostka Petra
Venturová, která zde veřejně vyslovila nesouhlas s uvedenou studií především z důvodu neřešení
dopravy.
Link na prezentaci územní studie v ZŠ Mikulova včetně následné diskuze můžete najít pomocí odkazu
z našich webových stránek www.seberov.cz.
Městská část Praha – Šeberov poslala oficiálně na Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy
k návrhu studie připomínky, a to nejprve 3.12.2018, které po konzultaci s MČ Praha – Kunratice ještě
dne 7.1.2019 doplnila. Celý text připomínek MČ můžete najít také na www.seberov.cz.

Pí. starostka informovala o odbahnění a rekonstrukci rybníka Šeberák:
Rybník Šeberák v Kunraticích bude od letošního do příštího roku rekonstruován a odbahněn. Investorem
akce je Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, který pro skládku sedimentu opět vybral
pozemek ve vlastnictví hl. m. Prahy mezi Šeberovem a Hrnčíři (mezi rybníkem Jordánek a Hrnčířským
hřbitovem). Bude sem vyvezeno cca 30 tis. m3 sedimentu, který bude následně zaorán a vznikne z něj
kvalitní orná půda.

Pí. starostka dále informovala o připravovaných kulturních a dalších akcích a všechny na ně srdečně
pozvala:
-
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26.3. od 18:00 Setkání Klubu aktivních 55+ ve špejcharu s přednáškou hrnčířské občanky
pí. Renáty Davidové na téma Zaostřeno na sacharidy
6.4. od 9:00 Ukliďme svět, ukliďme Česko – sraz bude v 9:00 za budovou MŠ v Hrnčířích a ve
sport areálu v Šeberově
16.4. od 15:00 Velikonoční jarmark ve spolupráci se ZŠ na náměstí v Šeberově
30.4.
Čarodějnice ve sport areálu v Šeberově
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P. Dostál informoval o 2 zprávách z tisku – Praha bude stavět školy, ve které je uvedeno, že v Šeberově
se učí žáci ze dvou tříd v jedné místnosti, což není pravda, a o článku, kdy nový starosta MČ Praha 11
informoval o podpoře výstavby v lokalitách Opatov a Na Jelenách
P. Pařík upozornil na to, že záznam diskuze o územní studii Opatov – Na Jelenách je k dispozici na
youtube. Pí. Archalousová upozornila, že odkaz na youtube a celý text připomínek MČ je k dipozici na
www.seberov.cz.
P. Mencl navrhl rozšíření služeb pro seniory:

P. Pilař sdělil, že se na to s p. Lepšem podívá.
Pí. starostka připomněla, že další zasedání ZMČ je plánováno na 29.4.2019.
Jednání bylo ukončeno v 19.00 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.
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Zápis byl pořízen dne 6.3.2019

Zapsala: Ludmila Dvořáková

Zápis ověřili:

Jitka Žáková

Ing. Miroslav Dostál

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2019.03.07
Venturová Datum:
11:49:40 +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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