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

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 29.4.2019
Přítomní členové zastupitelstva: pp. 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: p. Mgr. Jiří Vítek
Omluveni: pí. Mgr. Květoslava Vitvarová
Hosté: p. Zdeněk Pech
Zapisuje: pí. 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 17:00 hodin. Konstatovala, že je přítomno 14
z 15 zastupitelů, a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné a upozornila, že ze zasedání zastupitelstva je
pořizován zvukový a obrazový záznam. Obrazový záznam je po zpracování zveřejněn na youtube a
přístupný z odkazu na webových stránkách městské části www.seberov.cz.
Paní starostka dále představila nového tajemníka ÚMČ Praha – Šeberov pana Mgr. Jiřího Vítka.
2. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatele zápisu navrhla pí. starostka pp. Jiřího Melzera a Michaelu Archalousovou.
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje za ověřovatele zápisu z 3. ZMČ Praha - Šeberov dne 29. 4. 2019 pp. Jiřího Melzera a
Michaelu Archalousovou.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 1/3/2019/ZMČ
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BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS a.s.
č.účtu: 2000692309/0800

3. Schválení programu
Doplnění bodů:
17. Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace V Úhoru“
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje doplnění bodu č. 17 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace V Úhoru“ do
programu dnešního ZMČ.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 2/3/2019/ZMČ
18. Úprava rozpočtu č. 9/2019 v souvislosti s darem poskytnutým společností ČEPS na
rekonstrukci hřiště ZŠ V Ladech
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje doplnění bodu č. 18 Úprava rozpočtu č. 9/2019 v souvislosti s darem poskytnutým
společností ČEPS na rekonstrukci hřiště ZŠ V Ladech do programu dnešního ZMČ.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 3/3/2019/ZMČ
19. Pronájem hrobových míst
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje doplnění bodu č. 19 Pronájem hrobových míst do programu dnešního ZMČ.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 4/3/2019/ZMČ
Doplněný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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8. Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 1418/54 a 1418/56, vše
k. ú. Šeberov (pozemky u křižovatky Kunratické spojky a ul. K Labeškám, majitel Ing.
Vítězslav Žídek)
9. Úprava rozpočtu č. 3/2018 v souvislosti s dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů za
období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018
10. Úprava rozpočtu č. 4/2019 v souvislosti s ponecháním účelových prostředků HMP z roku
2018 a let dřívějších k čerpání v roce 2019
11. Úprava rozpočtu č. 5/2019 v souvislosti s poskytnutím účelové dotace z rezervy HMP na
novostavbu Mateřské školy Hrnčíře
12. Úprava rozpočtu č. 6/2019 v souvislosti s účelovou neinvestiční dotací HMP pro místní
veřejnou knihovnu
13. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1118, k. ú. Šeberov o výměře 37 m 2 pí. Romaně
Pechové pro vyrovnání uliční čáry ulice Za Šmatlíkem
14. Úprava rozpočtu č. 7/2019 v souvislosti s darem poskytnutým MČ pí. Romanou Pechovou
na úhradu znaleckého posudku
15. Úprava rozpočtu č. 8/2019 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP PPR na realizaci akce
Mateřská škola Hrnčíře
16. Záměr pronájmu objektu bývalé hasičské zbrojnice v ul. V Ladech firmě Michal Bohumel
IRONEX
17. Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace V Úhoru“
18. Úprava rozpočtu č. 9/2019 v souvislosti s darem poskytnutým společností ČEPS na
rekonstrukci hřiště ZŠ V Ladech
19. Pronájem hrobových míst
20. Různé, informace
Návrh usnesení:
ZMČ schvaluje program jako celek v navrženém doplněném znění.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 5/3/2019/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. Účetní závěrka MČ Praha-Šeberov za rok 2018
Místostarostka Archalousová předložila ke schválení účetní závěrku MČ za rok 2018.
Účetní závěrky MŠ a ZŠ již schválila RMČ.
Účetní závěrky MČ, MŠ i ZŠ jsou zveřejněny na webu MČ v sekci úřad městské části/rozpočet. Dále
je na webu MČ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2018, záznam z finančního
vypořádání MČ za rok 2018 a inventarizační zpráva za rok 2018.
Zápis 3.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje účetní závěrku Městské části Praha – Šeberov
za rok 2018.
T: 15.5.2019
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
V diskuzi vystoupili pp. Dostál, Pilař, Venturová, Archalousová.
P. Dostál požádal o zveřejnění následující připomínky:
Dle ust. § 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, má být jedním z podkladů také zpráva o výsledku finanční kontroly.
Citace:
„§ 5 - Podklady pro schvalování a nahlížení do účetních záznamů
Podklady pro schvalování účetní závěrky se rozumí zejména
a) schvalovaná účetní závěrka,
b) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované
auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěních při
výkonu veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto dokumenty
v souladu s jinými právními předpisy vypracovány,
c) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny
skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního auditu, a
to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním
předpisem,
d) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem
podle § 4 a
e) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem.“
Podle § 3 odst. 4) Zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze zajišťují městské části finanční
kontrolu podle Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
Z tohoto důvodu považuji podklady k projednání účetní závěrky za nedostatečné a nemohu
zodpovědně hlasovat pro schválení.
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dvořák, Francek, Melzer, Melzerová, Pařík, Venturová,
Žáková
Zdržel se: Dostál, Hrubá, Mencl, Pilař, Staněk
Návrh byl přijat 6/3/2019/ZMČ
7. Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u MČ v oblasti činností
vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka Venturová.
V únoru 2019 byla na úřadu městské části provedena Magistrátem hl. m. Prahy kontrola v oblasti
činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
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pozdějších předpisů. Jak vyplývá z Protokolu o kontrole, nebyla stanovena žádná opatření k odstranění
důsledků nezákonného postupu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu samostatné
působnosti provedené u městské části Praha – Šeberov v oblasti činností vykonávaných podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za kontrolované
období 1. 1. 2015 až 31. 12. 2018.
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dostál, Dvořák, Francek, Hrubá, Melzer, Melzerová,
Mencl, Pařík, Pilař, Venturová, Žáková
Zdržel se: Staněk
Návrh byl přijat 7/3/2019/ZMČ
8. Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 1418/54 a 1418/56, vše k.
ú. Šeberov (pozemky u křižovatky Kunratické spojky a ul. K Labeškám, majitel Ing.
Vítězslav Žídek)
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka Venturová.
Dne 26.3.2019 byl na ÚMČ doručen návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem
na pozemcích parc. č. 1418/54 a 1418/56, vše k. ú. Šeberov, z OP/NL na OV. Jedná se o pozemky u
křižovatky Kunratické spojky a ul. K Labeškám, majitele Ing. Vítězslava Žídka. Na těchto pozemcích
je již řadu let nelegální černá skládka. O postupu snahy při její likvidaci si můžete přečíst v novém
čísle Zpravodaje Šeberov a Hrnčíře č. 2/2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
1. nesouhlasí s návrhem na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem na pozemcích
parc. č. 1418/54 a 1418/56, vše k. ú. Šeberov, podaným Ing. Vítězslavem Žídkem,
2. pověřuje starostku odesláním tohoto stanoviska na Odbor územního plánu MHMP.
T: 15.5.2019
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi vystoupili pp. Pilař, Dostál, Venturová.

Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 8/3/2019/ZMČ
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9. Úprava rozpočtu č. 3/2018 v souvislosti s dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů za
období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 5/11 ze dne 21. 3 2019 schválilo poskytnutí
finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy jako doplatku podílu z obdrženého odvodu
z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 7. 2018 – 31. 12.
2018, pro naší MČ ve výši a určení uvedeném v následující tabulce:
podporu činností nestátních neziskových
04xx
organizací působících na území městských částí § 34xx
hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě
49,5 tis. Kč
organizovanou sportovní výchovu mládeže
registrované
v jednotlivých
nestátních
neziskových organizacích
04xx
sport
49,5tis. Kč
kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast

04xx
05xx
06xx

99,0tis. Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 3/2019 v souvislosti s dotací z odvodu z výherních hracích přístrojů za období 1. 7. 2018 – 31. 12.
2018:
SU

Kapitola

Položka

231

6330 Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně

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

98

Příjem + 99 tis.
Kč

231

3412 –

5222 400
Podpora
neziskových
organizací,
které
zajišťují organizovanou
sportovní
výchovu
mládeže

98

Výdaj + 49,5 tis.
Kč

5171 –
udržování

a 400

98

Výdaj + 49,5 tis.
Kč

4137 600
Převody
mezi
statutárními městy (hl.
m. Prahou) a jejich
městskými obvody nebo
částmi

98

Příjem + 99 tis.
Kč

Sportovní
zařízení

231

3412 –
Sportovní
zařízení

ORJ

Opravy

231

6330 Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní úrovně
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ORG

částka

6

3399 5169 – Nákup ostatních 600
Ostatní
služeb
záležitosti
kultury, církví a
sdělovacích
prostředků

231

98

Výdaj + 99 tis.
Kč

T: 15.5.2019
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 9/3/2019/ZMČ
10. Úprava rozpočtu č. 4/2019 v souvislosti s ponecháním účelových prostředků HMP z roku
2018 a let dřívějších k čerpání v roce 2019
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 5/12 ze dne 21. 3. 2019 ponechání nevyčerpaných
účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy
v roce 2018 (případně v předchozích letech), naší městské části v celkové výši 9 068 432,00 Kč
k čerpání v roce 2019 na následující akce:
Ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých MČ v roce 2018:

Název akce
Rekonstrukce komunikace v Úhoru
Nový povrch multifunkčního hřiště
v ulici K Safině vč. oplocení
Celkem

ORG

ÚZ

80830

90

80920

90

Výše
ponechaných
fin.
prostředků
(v Kč)
7 336 650,00
1 000 000,00
8 336 650,00

Úprava
rozpočtu
(v tis. Kč)
7 336,70
1 000,00
8 336,70

Opětovné ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých MČ v roce 2017 a
v předchozích letech:
ÚZ
Název akce
Projekt multifunkčních prvků Smart
City (neinv.)
Výstavba budovy ZŠ - projektová
příprava
Celkem
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Výše
ponechaných
fin.
prostředků
(v Kč)

Úprava
rozpočtu
v tis. Kč

80730

118

48 600,00

48,60

41195

90

683 182,00
731 782,00

683,20
731,80
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 4/2019 v souvislosti s ponecháním účelových prostředků HMP z roku 2018 a let dřívějších k čerpání
v roce 2019:
SU OdPa
Položka
ORJ UZ ORG
částka
231

231 3412Sportovní
zařízení
v majetku
obce
231

231 2212 Silnice

231

231 3636Územní
rozvoj
231

231 3113Základní
školy

8115 400
Zapojení účelové dotace
poskytnuté MČ v roce 2018
Nový povrch multifunkčního
hřiště v ulici K Safině vč.
oplocení
6121 400
Budovy, haly, stavby
Nový povrch multifunkčního
hřiště v ulici K Safině vč.
oplocení

90

80920000121 Příjem
+ 1 000 tis.
Kč

90

80920000121 Výdaj
+ 1 000 tis.
Kč

8115 Zapojení účelové dotace
poskytnuté MČ v roce 2018
Rekonstrukce komunikace V
Úhoru
6121Budovy, haly, stavby
Rekonstrukce komunikace
V Úhoru
8115 Zapojení účelové dotace
poskytnuté MČ v roce 2018
Spolufinancování projektů
Smart City
5169 Nákup ostatních služeb
Spolufinancování
projektů
Smart City
8115Zapojení účelové dotace
poskytnuté MČ v letech
dřívějších, ponechané do 2018
Výstavba ZŠ – projektová
příprava
6121Budovy, haly, stavby
Výstavba ZŠ – projektová
příprava

300

90

80830000119 Příjem
+ 7 336,7
tis. Kč

300

90

80830000119 Výdaj
+ 7 336,7
tis. Kč

100

118 80730000113 Příjem
+ 48,6 tis.
Kč

100

118 80730000113 Výdaj
+ 48,6 tis.
Kč

400

90

41195000031 Příjem
+ 683,2 tis.
Kč

400

90

41195000031 Výdaj
+ 683,2 tis.
Kč

T: 15.5.2019
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
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Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dostál, Dvořák, Francek, Hrubá, Melzer, Melzerová,
Mencl, Pařík, Venturová, Žáková
Zdržel se: Pilař, Staněk
Návrh byl přijat 10/3/2019/ZMČ
11. Úprava rozpočtu č. 5/2019 v souvislosti s poskytnutím účelové dotace z rezervy HMP na
novostavbu Mateřské školy Hrnčíře
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 5/13 ze dne 21. 3. 2019 poskytnutí účelových
investičních dotací z rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019. Naší MČ byla
poskytnuta na základě naší žádosti účelová investiční dotace ve výši 8 mil. Kč na novostavbu MŠ
Hrnčíře. MČ jí použije na umoření půjčky, kterou má MČ na výstavbu od HMP.
Celková půjčka byla 24,5 mil. Kč, z toho jsme již získali cca 13,3 mil. Kč z OP PPR a nyní 8 mil. Kč
z rezervy, zůstatek dluhu tak je nyní 3,2 mil. Kč. Současně jsme vyfakturovali zhotoviteli Pragotrade
2,9 mil. Kč smluvní pokutu za nedodržení termínu, o což jsme ponížili úhradu poslední faktury
zhotovitele. Po řadě jednání poslední stanovisko zhotovitele je, že se bude o uvedenou smluvní pokutu
s MČ soudit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 5/2019 v souvislosti s poskytnutím účelové dotace z rezervy HMP na novostavbu Mateřské školy
Hrnčíře:
SU

Kapitola

Položka

231

6330Převody
vlastním
fondům
v rozpočtech
územní
úrovně
3111
–
Mateřská
škola

4137 400
Převody
mezi
statutárními městy
(hl. m. Prahou) a
jejich
městskými
obvody nebo částmi
– MŠ Hrnčíře
6121400
Budovy, haly, stavby

231

ORJ

částka

UZ

ORG

84

8079500011 Příjem
2
+ 8 000 tis.
Kč

84

8079500011 Výdaj
2
+ 8 000 tis.
Kč

T: 15.5.2019
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 11/3/2019/ZMČ
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12. Úprava rozpočtu č. 6/2019 v souvislosti s účelovou neinvestiční dotací HMP pro místní
veřejnou knihovnu
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 4/61 ze dne 28. 2. 2019 uvolnění neinvestiční
účelové dotace z kapitoly 06 rozpočtu hl. m. Prahy pro naši městskou část ve výši 500 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje na svém 3. zasedání dne 29. 4. 2019
v souvislosti s účelovou neinvestiční dotací HMP pro místní veřejnou knihovnu úpravu rozpočtu č.
6/2019:
SU

Kapitola

Položka

ORJ

UZ

231

6409Ostatní
činnosti j. n.

5901Nespecifikované
rezervy

600

81

3314 –

5136–

600

Činnosti
knihovnické

Knihy,
učební
pomůcky a tisk

231

ORG

částka
Výdaj
-0,5
Kč

81

tis.

Výdaj
+0,5
Kč

tis.

T: 15.5.2019
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 12/3/2019/ZMČ

13. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1118, k. ú. Šeberov o výměře 37 m2 pí. Romaně
Pechové pro vyrovnání uliční čáry ulice Za Šmatlíkem
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka Venturová.
Dne 25.3.2019 byl na úřední desce ÚMČ Praha – Šeberov na základě § 36 zákona č. 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praze v platném znění zveřejněn záměr prodeje části pozemku parc. č. 1118 k. ú.
Šeberov ve prospěch pí. Romany Pechové. Jedná se o část pozemku parc. č. 1118 k. ú. Šeberov.
Pozemek je dle výpisu z KN ve vlastnictví Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1, svěřená
správa nemovitosti Městská část Praha – Šeberov, K Hrnčířům 160, Praha 4, Šeberov. Způsob využití
pozemku: ostatní komunikace. Druh pozemku: ostatní plocha. Z pozemku parc. č. 1118 o výměře 8681
m2 bude geometrickým plánem č. 1994-134/2018 oddělena část pozemku parc. č. 1118/2 k. ú. Šeberov
o výměře 37 m2, která je předmětem prodeje. Předmětný pozemek se nachází v ulici Za Šmatlíkem.
Pozemek přiléhá k místní komunikaci. Důvodem žádosti o odkup pozemku je vyrovnání uliční čáry a
následné oplocení odděleného pozemku k pozemku parc. č. 792/8 k. ú. Jesenice, na kterém je
v současné době rozestavěná stavba rodinného domu. Cena obvyklá odděleného pozemku dle
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znaleckého posudku vypracovaného firmou KOPPREA – znalecký ústav, spol. s r.o. na základě
objednávky MČ a tedy prodejní cena je 204 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
1. souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1118/2, k. ú. Šeberov oddělené geometrickým
plánem č. 1994-134/2018 o výměře 37 m2 pí. Romaně Pechové za cenu 204000,-Kč.
2. pověřuje starostku MČ uzavřením kupní smlouvy.
T: 31.5.2019
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi vystoupili pp. Dostál, Melzerová, Staněk, Venturová, Pilař, Melzer, Archalousová.
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dostál, Dvořák, Francek, Hrubá, Melzer, Melzerová,
Mencl, Pařík, Pilař, Venturová, Žáková
Zdržel se: Staněk
Návrh byl přijat 13/3/2019/ZMČ
14. Úprava rozpočtu č. 7/2019 v souvislosti s darem poskytnutým MČ pí. Romanou Pechovou
na úhradu znaleckého posudku
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
V souvislosti s předchozím bodem jednání ZMČ byl zpracován znalecký posudek firmou KOPPREA –
znalecký ústav, spol. s r.o. na základě objednávky MČ. Pí. Pechová se zavázala uhradit cenu za
zpracování posudku formou daru MČ. Proto předkládáme následující úpravu rozpočtu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje na svém 3. zasedání dne 29. 4. 2019
v souvislosti s darem poskytnutým MČ paní Pechovou na úhradu znaleckého posudku úpravu rozpočtu
č. 7/2019:
SU
Kapitola
Položka
ORJ
UZ
ORG
částka
231

231

6171 – Činnost 2321
–
Přijaté 900
místní správy
neinvestiční dary

Příjem

6171 – Činnost 5169 – Nákup ostatních 900
místní správy
služeb

Výdaj

4,7 tis. Kč

4,7 tis. Kč

T: 15.5.2019
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Dostál, Dvořák, Francek, Hrubá, Melzer, Melzerová,
Mencl, Pařík, Pilař, Venturová, Žáková
Zdržel se: Staněk
Návrh byl přijat 14/3/2019/ZMČ
Zápis 3.

ZMČ Praha-Šeberov dne 29.4.2019
11

15. Úprava rozpočtu č. 8/2019 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP PPR na realizaci akce
Mateřská škola Hrnčíře
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 4/2 ze dne 28. 2. 2019 úpravu rozpočtu, která se
vztahuje k projektům schváleným v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Na základě další
splátky z tohoto programu naší MČ na akci MŠ Hrnčíře je předkládána následující úprava rozpočtu.
Tato splátka byla již součástí rekapitulace v bodě 11. tohoto jednání ZMČ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov
č. 8/2019 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP PPR na realizaci akce Mateřská škola Hrnčíře:
SU

Kapitola

231

231

231

231

Položka

částka

ORJ UZ

ORG

6409- Ostatní 5901činnosti j. n.
Nespecifikované
rezervy

400

2530667000112 Výdaj

6409- Ostatní 5901činnosti j. n.
Nespecifikované
rezervy

400

3111Mateřské školy

6121 –

3111Mateřské školy

6121 –
Budovy,
stavby

Budovy,
stavby

- 3693 tis. Kč

108517985

2530667000112 Výdaj

a

2530667000112 Výdaj
+ 3693 tis. Kč

a
400

haly

000000105

- 2954,4 tis.
Kč
400

haly

000017985

108100105

2530667000112 Výdaj
+ 2954,4 tis.
Kč

T: 15.5.2019
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 15/3/2019/ZMČ
16. Záměr pronájmu objektu bývalé hasičské zbrojnice v ul. V Ladech firmě Michal
Bohumel IRONEX
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka Venturová.
Dne 12.3.2019 byl zveřejněn na úřední desce ÚMČ Praha – Šeberov na základě § 36 zákona č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění záměr pronájmu „Hasičské zbrojnice“ ve
prospěch firmy Michal Bohumel, IČ 10174133. Jedná se o objekt bývalé „Hasičské zbrojnice“, ulice
V Ladech, Praha 4 – Šeberov, o stavbu občanského vybavení bez čísla popisného o výměře 89 m2,
stojící na pozemku parc. č. 115 k. ú. Šeberov. Budova je jednopodlažní o dvou místnostech, garáží pro
auto + sociální zařízení. Vjezdová vrata do garáže a vstupní dveře jsou situovány do ulice V Ladech.
Uvedená nemovitost je zapsána na LV 1019 – vlastnické právo Hlavní město Praha, svěřená správa
nemovitosti Městská část Praha – Šeberov, K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4. Doba nájmu na dobu
neurčitou. Výše nájemného 3.000,- Kč/měsíc, k této ceně bude připočtena sazba DPH v zákonné výši
Zápis 3.
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+ energie. O pronájem objektu žádá firma Michal Bohumel IRONEX, která provádí na základě
smlouvy celoroční údržbu naší MČ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
1. souhlasí s pronájmem objektu bývalé „Hasičské zbrojnice“, ulice V Ladech, Praha 4 – Šeberov
(stavba občanského vybavení bez čísla popisného o výměře 89 m2, stojící na pozemku parc. č.
115 k. ú. Šeberov) firmě Michal Bohumel IRONEX, IČ 10174133, na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 2 měsíce za cenu 3.000,- Kč/měsíc, k této ceně bude připočtena zákonná
sazba DPH a cena za spotřebované energie, vodné a stočné.
2. pověřuje starostku MČ uzavřením nájemní smlouvy.
T: 31.5.2019
Zodpovídá: starostka Petra Venturová
V diskuzi vystoupili pp. Pilař, Dostál, Venturová, Archalousová, Pařík, Vítek.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 16/3/2019/ZMČ
17. Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace V Úhoru“
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka Venturová.
Již jsme získali všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy ke zpracované projektové
dokumentaci a do dokumentace byly zapracovány jejich připomínky. Proto jsme podali žádost o
vydání stavebního povolení ve společném územním a stavebním řízení, které již bylo zahájeno.
Současně pracujeme na dokumentaci pro výběr zhotovitele, na základě které bychom rádi v průběhu
května vypsali veřejnou zakázku. Realizaci rekonstrukce předpokládáme v průběhu letních prázdnin.
Financování rekonstrukce je zajištěno z účelově vázané investiční dotace od hl. m. Prahy, kterou jsme
získali v roce 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov souhlasí se záměrem vypsání veřejné zakázky v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení na rekonstrukci komunikace V Úhoru.
T: 30.6.2019
Zodpovídá: tajemník Jiří Vítek
V diskuzi vystoupil p. Pilař.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 17/3/2019/ZMČ
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18. Úprava rozpočtu č. 9/2019 v souvislosti s darem poskytnutým společností ČEPS na
rekonstrukci hřiště ZŠ V Ladech
Důvodovou zprávu přednesla pí. místostarostka Archalousová.
Vzhledem k tomu, že paní starostce se podařilo dojednat finanční dar od spol. ČEPS na opravu hřiště a
herních prvků u ZŠ V Ladech ve výši 300 tis. Kč, a RMČ dnes schválila usnesením č. 3/12/2019/RMČ
uzavření darovací smlouvy, je třeba schválit ještě navazující rozpočtovou úpravu na přijetí daru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje na svém 3. zasedání dne 29. 4. 2019
v souvislosti s darem poskytnutým společností ČEPS na rekonstrukci hřiště ZŠ V Ladech úpravu
rozpočtu č. 9/2019:
SU Kapitola
Položka
ORJ
UZ
ORG
částka
6171 – Činnost 3121 – Přijaté dary na 400
místní správy
pořízení
dlouhodobého
majetku
3117 – První 6121 – Budovy, haly, 400
stupeň
stavby
základních
škol

231

231

Příjem
300
Kč

tis.

Výdaj
300
Kč

tis.

T: 30.5.2019
Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová
V diskuzi vystoupili pp. Dostál, Venturová.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 18/3/2019/ZMČ

19. Pronájem hrobových míst
Důvodovou zprávu přednesla pí. starostka Venturová.
Dne 20.6.2011 schválilo na svém 8. zasedání ZMČ Praha – Šeberov usnesení:
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V době schválení výše uvedeného usnesení neexistovala rada MČ. Nyní by bylo vhodnější ponechat
rozhodování o pronájmu hrobových míst na rozhodnutí RMČ, protože se někdy vyskytnou výjimečné
případy, které je nutné řešit rychleji. RMČ již nyní schvaluje každou nájemní smlouvu nebo její
změnu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov
1. ruší usnesení č. VIII. schválené ZMČ Praha – Šeberov na svém 8. zasedání dne 20.6.2011,
2. pověřuje Radu Městské části Praha – Šeberov uzavíráním nájemních smluv na pronájem
hrobových míst na hřbitově v Hrnčířích.
T: průběžně
Zodpovídá: RMČ
V diskuzi vystoupili pp. Pilař, Venturová, Dvořáková, Staněk.
Hlasování:
Pro: všichni
Návrh byl přijat 19/3/2019/ZMČ
20. Různé, informace
Pí. starostka informovala o plánovaných i realizovaných investičních akcích:
-

Výstavba nové budovy ZŠ u Jordánku

Po zaktualizování projektové dokumentace jsme požádali dotčené orgány státní správy o vyjádření.
Nyní již chybí pouze vyjádření hasičů a hygieny. Až budeme mít příslušné vyjádření k dispozici, tak
požádáme Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 o vydání stavebního povolení ve společném územním a
stavebním řízení. Předpoklad vydání stavebního povolení, pokud se někdo nebude do řízení odvolávat,
je v průběhu roku 2019.
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Současně jednáme s novým vedením hlavního města Prahy o financování výstavby. Na základě těchto
jednání hl. m. Praha vyčlenilo do svého rozpočtu na letošní rok 5 mil. Kč na zpracování projektové
dokumentace pro výběr zhotovitele, aby se mohla začít soutěžit veřejná zakázka.
-

Výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová,
Rojická a V Záhybu - II. etapa

Práce na výstavbě dešťové kanalizace a kompletní rekonstrukci komunikací v zámkové dlažbě ulic
Lipenská, Osvětová, Rojická a V Záhybu je hotova. Nyní jsme požádali o stanoviska k dodatečnému
povolení parkovacích a manipulačních ploch, které vznikly při výstavbě nad rámec projektu, a
úpravách stávajících vjezdů. Po jejich získání požádáme o dodatečné povolení a následně o kolaudaci
celého díla. Kolaudaci předpokládáme v průběhu roku 2019. V jarních měsících budou ještě osety
zelené plochy travním semenem.
-

Opravy ve sportovně oddychovém areálu v Šeberově

V roce 2017 jsme provedli ve sportovně oddychovém areálu v Šeberově rozsáhlé opravy minigolfu. V
loňském roce jsme dovybavili areál novými herními prvky pro větší i menší děti. Vše bylo
financováno částečně z odvodů z výherních hracích přístrojů, částečně z daru od společnosti ČEPS a
dofinancováno z rozpočtu městské části.
Po 8 letech užívání je v letošním roce dále třeba provést generální opravu hřišť. V průběhu dubna byly
provedeny opraveny oplocení beachvolejbalových hřišť, oplocení vč. bednění multifunkčního hřiště,
povrch multifunkčního hřiště, oplocení a povrch tenisových hřišť a vyměněny sítě za celkovou cenu
237 tis. Kč vč. DPH. Opravy byly financovány z rozpočtu MČ.
-

Oprava hřiště v ulici K Safině

Na základě naší žádosti schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 2/43 dne 13.12.2018
přidělení účelové investiční dotace na realizaci rozvoje sportovní infrastruktury na území naší MČ ve
výši 1 mil. Kč a to na nový povrch multifunkčního hřiště v ulici K Safině vč. oplocení. Čekali jsme na
převod dotace do letošního roku a nyní po jejím potvrzení pracujeme na výzvě k podání nabídky v
režimu zakázky malého rozsahu. Práce by měly být realizovány v průběhu jara letošního roku.
-

Chodník na hlavní ulici K Hrnčířům při ulici Novákova

Již přibližně před 10 lety byla dohodnuta s panem Rybou směna pozemků tak, aby mohl být
vybudován okolo nového obytného domu v ulici K Hrnčířům navazující chodník do ulice Novákova.
Směna pozemku byla zrealizována po zpracování a projednání oddělovacích geometrických plánů na
základě usnesení zastupitelstva městské části ze dne 24.9.2018. Nyní pracujeme na zaměření a
projektové dokumentaci nového chodníku včetně navazujícího přisvětleného přechodu pro chodce.
Potom požádáme o vyjádření dotčené orgány státní správy a následně o stavební povolení ve
sloučeném územním a stavebním řízení. Pokud vše půjde hladce, rádi bychom chodník realizovali
koncem letošního roku. S financováním je počítáno v rozpočtu MČ na letošní rok.
-

Osvětlení chodníku přes zahradu úřadu městské části v Šeberově

Občané nás požádali, abychom zajistili pro zvýšení bezpečnosti osvětlení chodníku přes zahradu okolo
ÚMČ. Proto jsme zajistili cenovou nabídku a rada MČ schválila objednávku osvětlení za cenu 11,7 tis.
Kč. Osvětlení bylo instalováno koncem března.
-
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Plynový kotel v Baráčnické rychtě byl v dezolátním stavu, bylo nezbytně nutné ho okamžitě vyměnit.
Proto jsme poptali jeho výměnu včetně nové termoregulace a vyvložkování komína u pana Kovaříka.
Pan Kovařík vyměnil kotel obratem. Opravu jsme financovali z rozpočtu MČ.
-

Nákup stánků

Městská část zakoupila ze svého rozpočtu nové rozkládací prodejní stánky pro pořádání různých
kulturních akcí, aby je již napříště nemusela pronajímat. Již byly použity na Masopustu a
Velikonočním jarmarku.
Pí. starostka dále informovala o vývoji ohledně plánované výstavby prodejního a servisního centra
pro automobily na pozemcích u křižovatky Na Jelenách x K Hrnčířům:
V roce 2017 byla MČ Praha – Šeberov informována o záměru vybudovat na pozemku u křížení ulic
K Hrnčířům x Na Jelenách (parc. č. 1521/18, 1521/19 a 1521/ 20) prodejní a servisní středisko pro
automobily. Vzhledem k tomu, že do záměru investora byl zahrnut i pozemek ve svěřené správě MČ,
kde má investor v plánu vybudovat terénní vlnu a následně osázet zelení, zahájila MČ jednání s tímto
investorem. Výsledkem těchto jednání byl návrh smlouvy o spolupráci při výstavbě, kterou schválilo
dne 24.9.2018 zastupitelstvo MČ a následně byla dne 2.10.2018 smlouva uzavřena.
Ve smlouvě o spolupráci byly dojednány mimo jiné tyto podmínky:







MČ vybuduje na pozemku parc. č. 1521/18, který má ve svěřené správě, cyklostezku
Investor se zavázal, že na vlastním pozemku a na své náklady vybuduje část cyklostezky
navazující na cyklostezku na pozemku parc. č. 1521/18 a přenechá tuto část pozemku
s cyklostezkou do užívání MČ a to formou služebnosti zapsané do katastru nemovitostí
MČ poskytne souhlas s vybudováním přípojek inženýrských sítí z ulice V Trníčku
MČ poskytne souhlas s provedením terénních úprav
Investor na své náklady zajistí projektovou dokumentaci pro vybudování chodníku o šířce 1,5m
(podél místní komunikace K Hrnčířům od č. p. 69 až k zastávce MHD Na Jelenách), dále
zajistí vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku pro tento chodník za účelem
darování pozemku MČ, chodník následně vybuduje MČ.

K územnímu rozhodnutí o změně využití území pro účel „Terénní úpravy pro odhlučnění MČ PrahaŠeberov a pro budoucí výstavbu prodejního a servisního centra Praha-Šeberov“ podala dne 18.3.2019
MČ na základě doporučení stavební komise RMČ odvolání z důvodu záměru investora provádět
navážku na terénní úpravy nově vybudovaným vjezdem z ul. K Hrnčířům. Tento vjezd byl
silničním správním úřadem Prahy 11 povolen pouze pro svoz tuhého komunálního odpadu a MČ
Praha – Šeberov souhlasila se zřízením vjezdu pouze za podmínky, že nebude veřejný, bude opatřen
závorou a využíván jen na svoz odpadu.
Pí. starostka dále informovala o připravovaných kulturních a dalších akcích a všechny na ně
srdečně pozvala:
-

-

Zápis 3.

Již dnes od 18:30 v tělocvičně ZŠ V Ladech veřejná prezentace o možném budoucím využití
pozemků mezi Šeberovem a D1 (Tesco) potenciálním budoucím majitelem, pořádá Kavčí hory
s.r.o. a ateliér Rangherka 5
30.4. od 17:00
Čarodějnice ve sportovně oddychovém areálu v Šeberově
2.5. a 6.5. Dny otevřených dveří a přijímání přihlášek do MŠ v Šeberově a Hrnčířích
21.5. od 15:00
Vítání občánků ve špejcharu
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-

23.5. Jarní zájezd pro seniory na Konopiště a do Jílového, odjezd z Hrnčíř od Hrnčířské
hospůdky v 8:15, odjezd ze Šeberova z náměstí v 8:20
24.5. Noc kostelů od 17:00 v kostele sv. Prokopa v Hrnčířích
24.-25.5.
Volby do Evropského parlamentu, Šeberov v ZŠ, Hrnčíře v Baráčnické rychtě,
pátek 14-22 hodin, sobota 8-14 hodin
31.5. od 15:00
Dětský den ve sportovně oddychovém areálu v Šeberově
21.-23.6.
Prokopská pouť, jejíž součástí bude 23.6. od 16:00 setkání Klubu aktivních
55+

Pí. starostka připomněla, že další zasedání ZMČ je plánováno na 24.6.2019.
P. Pilař požádal nového tajemníka ÚMČ, aby se stručně představil. P. Vítek tak učinil.
P. Staněk vznesl dotaz na umístění značky Průjezd zakázán v ulici V Ladech.
P. Mencl vznesl dotaz na další postup Vestecké spojky.
Pí. Hrubá upozornila na výskyt bezdomovců u Kunratické spojky.
Jednání bylo ukončeno v 18.15 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 30.4.2019
Zapsala: Ludmila Dvořáková
Zápis ověřili:

RNDr. Michaela Archalousová

Mgr. Jiří Melzer

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2019.04.30
Venturová Datum:
11:07:27 +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 3.
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