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Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Šeberov 

konaného dne 25. 6. 2018 

 

 

1/26/2018/ZMČ - Volba ověřovatelů zápisu 

ZMČ schvaluje za ověřovatele zápisu z 26. ZMČ Praha Šeberov dne 25. 6. 2018 pp. Bricha a 

Kratochvílovou. 

 

2/26/2018/ZMČ - Schválení programu 

ZMČ schvaluje doplnění bodu Úprava rozpočtu č. 26/2018 v souvislosti s uzavřením finančního 

vypořádání za rok 2017 do programu 26. zasedání ZMČ. 

 

3/26/2018/ZMČ – Schválení programu 

ZMČ schvaluje doplnění bodu Úprava rozpočtu č. 27/2018 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP 

Praha – pól růstu a vrácením části finanční výpomoci ve výši poskytnuté dotace do programu 26. 

zasedání ZMČ. 

 

4/26/2018/ZMČ – Schválení programu 

 

ZMČ schvaluje doplnění bodu Úprava rozpočtu č. 28/2018 v souvislosti s vratkou podílu na daňové 

povinnosti k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2017 městským částem do 

programu 26. zasedání ZMČ. 

 

5/26/2018/ZMČ – Schválení programu 

ZMČ schvaluje doplnění bodu Souhlasné prohlášení pozemek č. parc. 32/5 k. ú. Šeberov do programu 

26. zasedání ZMČ. 

 

6/26/2018/ZMČ – Schválení programu 

ZMČ schvaluje program jako celek v navrženém doplněném znění. 

 

7/26/2018/ZMČ - Závěrečný účet MČ za rok 2017 

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje závěrečný účet Městské části Praha – Šeberov 

za rok 2017 bez výhrad. 

 

8/26/2018/ZMČ - Aktuálně projednávané změny a úpravy, včetně podnětů na pořízení změny, či 

úpravy, platného územního plánu hl. m. Prahy a zásadní připomínky ke zveřejněnému návrhu 

Metropolitního plánu hl. m. Prahy v k. ú. Šeberov 
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1. Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov (dále jen ZMČ) přijímá následující stanoviska 

k aktuálně projednávaným změnám a úpravám, včetně podnětů na pořízení změny, či úpravy, 

platného územního plánu hl. m. Prahy v k. ú. Šeberov: 

1.1. Z3133 (sportovně oddychový areál v Šeberově, č. parc. 1449/26) - ZMČ se změnou ÚP 

souhlasí. 

1.2. U1243 (změna koeficientu č. parc. 531/173, 531/122) - ZMČ s úpravou ÚP souhlasí. 

1.3. U1265 (změna koeficientu č. parc. 531/155, 531/154) - ZMČ s úpravou ÚP souhlasí. 

1.4. Z2825 (posun Ekokoridoru přes D1) - ZMČ se změnou ÚP souhlasí. 

1.5. Z3177 (proluka Hrnčíře za rybníkem Šmatlík, č. parc. 571/6, 571/171) – ZMČ se změnou ÚP 

nesouhlasí.  

1.6. Z3066/10 (vedle Kovářského rybníku, č. parc. 536/12, 536/122, 536/123, 536/124) - ZMČ se 

změnou ÚP souhlasí. 

1.7. Z3067/10 (vedle Kovářského rybníku, č. parc. 531/43, 531/45 531/194) - ZMČ se změnou ÚP 

souhlasí. 

1.8. P35/2016 (změna koeficientu č. parc. 531/128, 531/178) - ZMČ s podnětem na změnu ÚP 

souhlasí. 

1.9. P89/2017 (území za rybníkem Šmatlík směrem na Vesteckou spojku, č. parc. 569/8, 569/9, 

569/24, 570/4, 572/10) - ZMČ s podnětem na změnu ÚP nesouhlasí.  

1.10. P49/2018 (území vpravo od Kovářského rybníka, č. parc. 536/13) - ZMČ s podnětem na 

změnu ÚP nesouhlasí. 

1.11. Návrh na pořízení změny ÚP doposud bez čísla (proluka Hrnčíře za rybníkem Šmatlík, 

č. parc. 571/44, 571/172, 571/248 a 571/259) - ZMČ s návrhem na pořízení změny ÚP 

nesouhlasí. 

1.12. Návrh na pořízení úpravy ÚP doposud bez čísla (změna koeficientu č. parc. 536/3, 16, 

144, 147, 152 - 163) - ZMČ s návrhem na úpravu ÚP souhlasí. 

 

9/26/2018/ZMČ - Aktuálně projednávané změny a úpravy, včetně podnětů na pořízení změny, či 

úpravy, platného územního plánu hl. m. Prahy a zásadní připomínky ke zveřejněnému návrhu 

Metropolitního plánu hl. m. Prahy v k. ú. Šeberov 

 

2. Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov (dále jen ZMČ) vznáší následující zásadní 

připomínky ke zveřejněnému návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy v k. ú. Šeberov:           

2.1. Centrum Šeberova (č. parc. 123, 124, 125, 126) - ZMČ požaduje stabilizovat celou plochu 

přiléhající k novému náměstí (tedy až k ulici K Hrnčířům) jako plochu veřejného vybavení 

tak, jak je uvedeno na přiloženém výkresu. 

2.2. Pozemek na konci ulice K Safině (č. parc. 1149) - ZMČ požaduje stabilizovat plochu při 

ulicích V Březí a Jezevčí jako zastavitelnou rozvojovou plochu s využitím pro bydlení tak, jak 

je uvedeno na přiloženém výkresu. 

2.3. Fotbalového hřiště (č. parc. 131, 132, 133/3, 133/4, 134, 135) - ZMČ požaduje stabilizovat 

plochu fotbalového hřiště včetně zázemí při ulici K Hrnčířům jako rekreační lokalitu (pro 

sportovní využití) tak, jak je uvedeno na přiloženém výkresu. 

2.4. ZŠ u Jordánku (č. parc. 564/3) - ZMČ požaduje stabilizovat plochu části pozemku ve shodě se 

schválenou změnou stávajícího územního plánu Z2819/00 na plochu občanského vybavení 

tak, jak je uvedeno na přiloženém výkresu. 

2.5. Zarovnání zastavitelného území u Kovářského rybníka (č. parc. 536/12, 536/122, 536/123, 

536/124, 531/43, 531/45 531/194) - ZMČ požaduje stabilizovat pozemky ve shodě 

s projednávanými změnami stávajícího územního plánu ÚP č. Z3066 a Z3067 jako 
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zastavitelnou rozvojovou plochu s využitím pro bydlení tak, jak je uvedeno na přiloženém 

výkresu. 

2.6. Významné místní komunikace - ZMČ požaduje doplnění významné místní komunikace, která 

by dopravně obsloužila rozvojové území 413/267/2276(05) směrem na D1 mezi 2. a 4. km (po 

posunutí 0. km D1 na Pražský okruh) nebo na Vesteckou spojku. ZMČ nesouhlasí 

s dopravním obsloužením rozvojového území 413/267/2276(05) směrem na ulici K Hrnčířům 

nebo na kruhovou křižovatku Na Jelenách, K Hrnčířům. 
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10/26/2018/ZMČ - Aktuálně projednávané změny a úpravy, včetně podnětů na pořízení změny, 

či úpravy, platného územního plánu hl. m. Prahy a zásadní připomínky ke zveřejněnému návrhu 

Metropolitního plánu hl. m. Prahy v k. ú. Šeberov 

 

3. Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov (dále jen ZMČ) přijímá na základě doporučení Svazu 

městských částí hl. m. Prahy následující připomínky ke zveřejněnému návrhu Metropolitního plánu 

hl. m. Prahy (dále jen MP): 

3.1. ZMČ požaduje kompletní přepracování návrhu MP respektující odůvodnění této a níže 

uvedených připomínek č. 3.1. až 3.13. tak, aby návrh MP pro následné rozhodování v území a 

pro praktické použití ze strany úřadů, městských částí hl.m. Prahy a veřejnosti stanovil jasná, 

srozumitelná a předvídatelná pravidla. ZMČ požaduje, aby návrh MP byl přepracován směrem 

k vyššímu využití standardních nástrojů územního plánování na úrovni územního plánu, které 

napomohou vyváženému a časově adekvátnímu rozvoji města a jednotlivých městských částí. 

Tuto připomínku ZMČ považuje za zásadní. 

3.2. ZMČ požaduje, aby zpracování územních plánů vymezených částí hl. m. Prahy se týkalo vždy 

konkrétní městské části hl. m. Prahy a aby jejich pořizování bylo ve smyslu § 8 odst. 1 

stavebního zákona svěřeno úřadům městských částí anebo aby zpracování územních plánů 

vymezených částí hl. m. Prahy bylo v návrhu MP dle potřeby nahrazeno zakotvením ploch a 

koridorů, v nichž je podmínkou pro rozhodování o změnách v území vydání regulačního 

plánu, zpracování územní studie nebo alespoň uzavření dohody o parcelaci. Tuto připomínku 

ZMČ považuje za zásadní. 

3.3. ZMČ požaduje do návrhu MP ve spolupráci s příslušnými městskými částmi pro konkrétní 

významnější transformační a rozvojové plochy dle povahy zakotvit jako podmínku pro 

rozhodování o změnách v území vydání regulačního plánu, zpracování územní studie nebo 

alespoň uzavření dohody o parcelaci. Tento požadavek musí být splněn především u tzv. 

velkých rozvojových území a dalších plošně nebo jinak významných ploch. Tuto připomínku 

považuje ZMČ za zásadní. 

3.4. ZMČ požaduje do návrhu MP ve spolupráci s příslušnými městskými částmi zejména ve 

vztahu ke konkrétním významnějším transformačním a rozvojovým plochám zakotvit pořadí 

provádění změn v území  - podmíněnost a etapizaci. Tuto připomínku považuje ZMČ za 

zásadní. 

3.5. ZMČ požaduje přepracovat návrh MP (v textové části, a/nebo v jednotlivých krycích listech 

lokalit) tak, aby vyjádřil vizi a hlavní cíle rozvoje území hlavního města i jednotlivých sídel a 

čtvrtí. Aby stanovil základní koncepci uspořádání území s důrazem na cílovou funkci a roli 

jednotlivých městských částí/čtvrtí a jednotlivých sídel ve struktuře osídlení a organismu 

celého města. Aby stanovil význam, náplň a hierarchii center, vztahy jednotlivých sídel k 

centrální části města stejně jako vztahy mezi jednotlivými sídly navzájem i vůči sídlům na 

území sousedních městských částí v zázemí hlavního města. Aby stanovil základní cílové 

funkční a prostorové charakteristiky jednotlivých sídel na území města. Tuto připomínku 

považuje ZMČ za zásadní. 

3.6. ZMČ požaduje přepracovat návrh MP tak, aby vytvářel podmínky pro polycentrický rozvoj 

města a podporu jednotlivých lokálních center v rámci městských částí hl. m. Prahy. Tuto 

připomínku považuje ZMČ za zásadní. 
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3.7. ZMČ požaduje v návrhu MP ve spolupráci s příslušnými městskými částmi kompletně 

přepracovat institut lokalit a jejich konkrétní vymezení, případně definovat lokality nové, tak, 

aby  

a) lokality byly citlivěji vymezeny podle toho, jaký by měl být cílový stav při naplnění 

územního plánu, 

b) konkrétní území lépe odpovídalo popisu charakteru dané lokality,  

c) lépe a konkrétněji byl slovně popsán cílový charakter lokality, včetně uvedení specifických 

individuálních ploch v rámci lokality, které nezapadají do obecného popisu lokality a 

d) byly popsány vazby lokality na lokality další, okolní i vzdálenější, pokud mezi nimi k 

interakcím může a má docházet. 

 

ZMČ požaduje vypustit nebo přeformulovat čl. 61 odst. 4 a 7 v souladu s odůvodněním této 

připomínky. Spolu s tím požaduje zvážit úpravu či doplnění definovaných struktur a způsobů 

využití lokalit. Tuto připomínku považuje ZMČ za zásadní. 

3.8. ZMČ požaduje přehodnotit využití parametrické regulace v návrhu MP směrem k většímu 

použití plošné regulace, případně koncept parametrické regulace zcela opustit. Požaduje zrušit 

parametrickou regulaci pro stavební bloky transformačních a rozvojových ploch (čl. 96 návrhu 

MP) a stanovit regulaci prostřednictvím koeficientu podlažních ploch. Požaduje vypustit čl. 96 

odst. 5 návrhu MP, který stanoví, že v určitých typech lokalit se pro stanovení koeficientu ZB 

nezapočítává případná zástavba prvního nadzemního podlaží ve vnitrobloku. Tuto připomínku 

považuje ZMČ za zásadní. 

3.9. ZMČ požaduje kompletní přepracování výškové regulace v návrhu MP respektující 

odůvodnění této připomínky tak, aby odpovídal urbanistickým hodnotám městských částí a 

neumožňoval skryté navyšování výškové hladiny zástavby oproti číselné hodnotě výškové 

regulace uvedené v hlavním výkrese, výjimky a obcházení i tak velmi benevolentně 

nastavených pravidel. Tuto připomínku považuje ZMČ za zásadní. 

3.10. ZMČ požaduje výrazně vyšší a přesnější míru regulace stabilizovaných ploch, aby 

zabránila nekoordinovanému a živelnému rozvoji v zastavitelných stabilizovaných plochách, 

zejména v prolukách a na pozemcích o větší rozloze. Tuto připomínku považuje ZMČ za 

zásadní. 

3.11. ZMČ požaduje upravit ve spolupráci s dotčenými městskými částmi návrh MP tak, aby 

vymezil dostatek ploch pro občanské vybavení, zejména v rozvojových a transformačních 

plochách. Požaduje upravit ve spolupráci s dotčenými městskými částmi návrh MP tak, aby 

vymezil vhodné veřejně prospěšné stavby občanského vybavení pro uplatnění předkupního 

práva. Požaduje vyloučit možnost umísťování i jiných staveb než staveb pro občanskou 

vybavenost v takto vymezených lokalitách a plochách (čl. 145 odst. 2 a 146 odst. 1 návrhu 

MP). Tuto připomínku považuje ZMČ za zásadní. 

3.12. ZMČ požaduje dopracovat návrh MP tak, aby více akcentoval zásadu (bezmotorové) 

prostupnosti územ. Požaduje, aby návrh MP stanovil jako cíl zvýšení podílu bezmotorových 

druhů dopravy. Požaduje upravit návrh MP ve spolupráci s dotčenými městskými částmi a 

doplnit pěší propojení zejména v navržených rozvojových a transformačních plochách, ale též 

u stávajících bariér v prostupnosti území (různé plošně rozsáhlé výrobní a skladové areály). 

Požaduje zvýšit počet nových pěších propojení v návrhu MP (640/-/-) vymezených jako 

veřejně prospěná stavba. Požaduje jako veřejně prospěšné stavby definovat významné záměry 
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pro cyklistickou dopravu. Požaduje upravit ve spolupráci s dotčenými městskými částmi návrh 

MP tak, aby vymezil vhodná veřejná prostranství pro uplatnění předkupního práva. Tuto 

připomínku považuje ZMČ za zásadní. 

3.13. ZMČ požaduje vypustit ze závazných krycích listů lokality index využití lokality. 

 

11/26/2018/ZMČ - Aktuálně projednávané změny a úpravy, včetně podnětů na pořízení změny, 

či úpravy, platného územního plánu hl. m. Prahy a zásadní připomínky ke zveřejněnému návrhu 

Metropolitního plánu hl. m. Prahy v k. ú. Šeberov 

 

4. Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov pověřuje starostku MČ odesláním stanovisek 

k platnému územnímu plánu a zásadních připomínek k návrhu Metropolitního plánu včetně jejich 

zdůvodnění na Odbor územního rozvoje MHMP. 

T: 25.7.2018 

Zodpovídá: starostka Petra Venturová 

 

12/26/2018/ZMČ - Stanovení počtu zastupitelů MČ na volební období 2018-2022 

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov stanovuje pro komunální volby do Zastupitelstva 

Městské části Praha – Šeberov pro volební období 2018 – 2022 počet členů zastupitelstva na 15 členů 

Zastupitelstva Městské části Praha – Šeberov. 

 

 

13/26/2018/ZMČ - Souhlasné prohlášení s MČ Praha - Kunratice 

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov  

1. schvaluje 

Souhlasné prohlášení 

 

o přechodu svěřené správy nemovitostí ve vlastnictví obce Hlavního města Prahy sepsané dle 

stanovení § 66 odst. 1 písm. a), odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 v platném zněni. 

 

Městská část Praha-Šeberov,  IČ: 00241717 

sídlem: K Hrnčířům 160, Praha – Šeberov, PSČ: 149 00 

zastoupená starostkou Ing. Petrou Venturovou 

 

jako městská část, která je v současnosti evidována v operátu Katastru nemovitostí se svěřenou 

správou předmětných nemovitostí ve vlastnictví Hl.m. Prahy. 

 

a  

 

Městská část Praha-Kunratice, IČ: 00231134 

sídlem: K Libuši 7/10, Praha – Kunratice, PSČ: 148 00 

zastoupená starostkou Ing. Lenkou Alinčovou 

 

jako městská část, které jsou pozemky svěřeny do správy v důsledku změny hranic městských částí.  

 

Prohlašují, stvrzují a svými podpisy uznávají, že současné pozemky: 
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zapsané pro k.ú. Šeberov u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha. 

  

 Přešly na základě zák. ČNR č. 172/1991 Sb. ke dni účinnosti tohoto zákona  do vlastnictví obce 

Hlavního města Prahy a podle Statutu hlavního města Prahy a vyhlášky Hlavního města 

Prahy č. 2/2000 Sb. HMP byly svěřeny Městské části  Praha-Šeberov jako nemovitosti na 

jejímž území se nacházely. 

 

 Vyhláškou 16/2011 Sb. HMP,  kterou se změnila obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. 

HMP (Statut hl m. Prahy) s nabytí účinnosti 1.ledna 1012, došlo ke změně průběhu hranic 

městských částí Kunratice a Šeberov a předmětné pozemky se nyní nacházejí na území 

Městské části Praha-Kunratice. 
 

 Účastníci shodně souhlasí, prohlašují, stvrzují a svým podpisy uznávají, že svěřená správa 

předmětných nemovitostí ve vlastnictví Hlavního města Prahy přechází na Městskou část 

Praha – Kunratice jako na městskou část, na jejímž území se pozemky nacházejí. 

 

Účastníci dále prohlašují, že práva k výše uvedeným nemovitostem nejsou mezi nimi ani jinými 

osobami sporná ani pochybná, žádný z nich nezpochybňuje shora uvedené prohlášení a shodně svými 

podpisy stvrzují, že nynějším vlastníkem nemovitostí je Hlavní město Praha, svěřená správa 

nemovitostí ve vlastnictví obce Městská část Praha – Kunratice. 

 

V Praze dne: ............. 

                                    …………………………..                          ………………………….... 

                                    Ing. Lenka Alinčová                                 Ing. Petra Venturová 

                                    starostka MČ Praha-Kunratice                   starostka MČ Praha-Šeberov  

 

Vlastník Hlavní město Praha, IČ 00064581,  Mariánské náměstí 2/2, Staré město, 110 00 Praha 1,        

souhlasí se změnou svěřené správy předmětných nemovitostí  

.......................................................... 

 

2. ukládá starostce podepsat Souhlasné prohlášení a postoupit je ke schválení ZHMP.  

 

T: 31.8.2018 

Zodpovídá: starostka Petra Venturová 

 

 

14/26/2018/ZMČ - Veřejnoprávní smlouva a Smlouva o poskytování služby - obědy pro seniory 

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí služby 

obecného hospodářského zájmu a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností 

Jihoměstská sociální a.s., se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4, zastoupenou Ing. Petrem 

Dvořákem, ředitelem společnosti, IČ: 28461835 a pověřuje starostku podpisem smluv. 

katastrální 

území 

pozemek 

parc.č. 
druh pozemku LV 

Šeberov 1431/8 ostat. plocha 1019 

Šeberov 1480/2 ostat. plocha 1019 

Šeberov 1464/12 trv.tr,porost 1019 
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T: 30.6.2018 

Zodpovídá: starostka Petra Venturová 

 

15/26/2018/ZMČ - Finanční výbor 

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov bere na vědomí: 

1. Zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2017. 

2. Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 20.3.2018 a 7.6.2018. 

 

16/26/2018/ZMČ - Odsvěření pozemku parc. č. 1519, k. ú. Šeberov 

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov souhlasí s podáním žádosti na hl. m. Prahu o odsvěření 

pozemku č. parc. 1519, k. ú. Šeberov ze správy Městské části Praha – Šeberov a pověřuje starostku 

podáním této žádosti. 

T: 31.7.2018 

Zodpovídá: starostka Petra Venturová 

 

17/26/2018/ZMČ - Úprava rozpočtu č. 17/2018 v souvislosti se změnou účelu použití části 

neinvestiční dotace z odvodu z VHP na financování akce č. 80795 - Mateřská škola Hrnčíře  

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov 

č. 17/2018 v souvislosti se změnou účelu použití části neinvestiční dotace z odvodu z VHP na 

financování akce č. 80795 - Mateřská škola Hrnčíře: 

SU Kapitola Položka ORJ UZ ORG částka 

231 3412- 

Sportovní 

zařízení 

v majetku obce 

5222- 

Neinvestiční 

transfery 

spolkům 

400 98  Výdaj - 100 

tis. Kč 

231 3111- 

Předškolní 

zařízení 

6121 –  

Budovy, haly a 

stavby 

400 98 80795000112 Výdaj + 100 

tis. Kč 

 T: 30.6.2018 

Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová 

 

18/26/2018/ZMČ - Úprava rozpočtu č. 18/2018 v souvislosti s přijetím návratné finanční 

výpomoci z rozpočtu HMP ve výši 24.500,0 tis. Kč na předfinancování akce č. 80795  Mateřská 

škola Hrnčíře 

 

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov 

č. 18/2018 v souvislosti s přijetím návratné finanční výpomoci z rozpočtu HMP ve výši 24.500,0 tis. 

Kč na předfinancování akce č. 80795 mateřská škola Hrnčíře: 

 

SU Kapitola Položka ORJ UZ ORG částka 

231 6409 - 

Ostatní činnosti 

jinde nezařazené 

5901 - 

Nespecifikované 

rezervy 

400 8 80795000112 Výdaj - 24500 

tis. Kč 
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231 3111- 

Předškolní 

zařízení 

6121 –  

Budovy, haly a 

stavby 

400 8 80795000112 Výdaj + 

24500 tis. Kč 

 T: 30.6.2018 

Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová 

 

 

19/26/2018/ZMČ - Úprava rozpočtu č. 19/2018 v souvislosti s dotací HMP na posílení mzdových 

prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství  

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov 

č. 19/2018 v souvislosti s dotací HMP na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti 

obecního školství: 

SU Kapitola Položka ORJ UZ ORG částka 

231 6409- 

Ostatní činnosti 

jeden nezařazené 

5901 - 

Nespecifikované 

rezervy 

400 96  Výdaj 

-532,1 tis.  Kč 

231 3117-   

První stupeň 

základních škol 

 

5336-   

Neinvestiční 

transfery zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím 

400 96  Výdaj  

+205,5 tis.  Kč 

231 3111- 

Mateřské školy 

5336 - 

Neinvestiční 

transfery zřízeným 

příspěvkovým 

organizacím 

400 96  Výdaj  

+326,6 tis. Kč 

 T: 30.6.2018 

Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová 

 

20/26/2018/ZMČ - Úprava rozpočtu č. 20/2018 v souvislosti s výstavbou kamerového stanoviště 

na náměstí v Hrnčířích 

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov 

č. 20/2018 v souvislosti s výstavbou kamerového stanoviště do MKS HMP na náměstí v Hrnčířích: 

SU Kapitola Položka ORJ UZ ORG částka 

231 6171- 

Činnost místní 

správy 

6123 - 

Dopravní 

prostředky 

900   Výdaj 

-170 tis. Kč 

231 3636 -   

Územní rozvoj 

 

6121-   

Budovy, haly a 

stavby 

100  109 Výdaj  

+170 tis.  Kč 
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T: 30.6.2018 

Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová 

 

21/26/2018/ZMČ - Úprava rozpočtu č. 21/2018 v souvislosti s přijetím finančních darů 

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov 

č. 21/2018 v souvislosti s přijetím finančních darů: 

SU Kapitola Položka ORJ UZ ORG částka 

231 3412-  

Sportovní 

zařízení 

v majetku obce 

3121- 

Přijaté dary na pořízení 

dlouhodobého majetku 

400  118 Příjem + 

300 tis. Kč 

231 3412-  

Sportovní 

zařízení 

v majetku obce 

6121- 

Budovy, haly a stavby 

400  118 Výdaj + 

300 tis. Kč 

231 3412-  

Sportovní 

zařízení 

v majetku obce 

6121- 

Budovy, haly a stavby 

400  118 Výdaj - 

150 tis. Kč 

231 3636- 

Územní rozvoj 

6121- 

Budovy, haly a stavby 

100  109 Výdaj + 

150 tis. Kč 

231 6171- 

Činnost místní 

správy 

2321 - 

Přijaté neinvestiční dary 

900   Příjem + 

14tis. Kč 

231 6171- 

Činnost místní 

správy 

5137 –  

Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek 

900   Výdaj + 14 

tis. Kč 

231 3399- 

Ostatní 

záležitosti 

kultury, církví a 

sdělovacích 

prostředků 

2321 - 

Přijaté neinvestiční dary 

600   Příjem + 

12 tis. Kč 

231 3399- 

Ostatní 

záležitosti 

kultury, církví a 

sdělovacích 

prostředků 

5139 – 

Nákup materiálu 

600   Výdaj + 12 

tis. Kč 

T: 30.6.2018 

Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová 
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22/26/2018/ZMČ - Úprava rozpočtu č. 22/2018 v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace z HMP 

na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov 

č. 22/2018 v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace z HMP na přípravu a zkoušky zvláštní odborné 

způsobilosti: 

 

SU Kapitola Položka ORJ UZ ORG částka 

231 6409- 

Ostatní činnosti jinde 

nezařazené 

5901 - 

Nespecifikované 

rezervy 

900 81  Výdaj 

-10,0 tis. Kč 

231 6171- 

Činnost vnitřní správy 

5167-   

Služby školení a 

vzdělávání 

900 81  Výdaj  

+10,0 tis. Kč 

T: 30.6.2018 

Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová 

 

 

23/26/2018/ZMČ - Úprava rozpočtu č. 23/2018 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP VVV v 

rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ 

I 

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov 

č. 23/2018 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I: 

SU Kapitola Položka ORJ UZ ORG částka 

231 6330- 

Převody vlastním 

fondům 

v rozpočtech 

územní úrovně 

4137 - 

Převody mezi 

statutárními městy (hl. m. 

Prahou) a jejich 

městskými obvody nebo 

částmi 

400 000033063  Příjem  

+ 178,4 

tis. Kč 

231 3117- 

První stupeň 

základních škol 

 

5331-   

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím 

400 103133063  Výdaj  

+ 89,2 tis. 

Kč 

231 3117- 

První stupeň 

základních škol 

 

5331-   

Neinvestiční příspěvky 

zřízeným příspěvkovým 

organizacím 

400 103533063  Výdaj  

+ 89,2 tis. 

Kč 
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T: 30.6.2018 

Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová 

 

24/26/2018/ZMČ - Dotace spolkům na sportovní činnost mládeže 

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje přidělení dotací neziskovým organizacím na 

podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha - Šeberov, které 

dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu registrované mládeže v jednotlivých nestátních 

neziskových organizacích takto: 

1/ A.F.K.Olympia Šeberov, z. s. přiděluje dotaci ve výši 41000 Kč, 

2/ JK Trojan přiděluje dotaci ve výši 36200 Kč. 

 

T: 31.7.2018 

Zodpovídá: starostka Petra Venturová 

 

25/26/2018/ZMČ - Dodatek ke smlouvě na projektovou přípravu ZŠ u Jordánku 

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

343-022-10 na zhotovení projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti stavby „Základní 

škola Šeberov“ ze dne 30.5.2011 naše č. 28/2011 se spol. ADR, s.r.o., IČ 25617249 na aktualizaci 

projektové dokumentace na současné právní předpisy pro sloučené územní a stavební řízení, v němž 

bude ukončena předcházející projekční činnost a sjednáno pokračování projekčních prací v novém 

rozsahu dle nabídky ze dne 12.6.2018 za cenu 2030000,-- Kč bez DPH, a pověřuje starostku podpisem 

dodatku. 

T: 31.7.2018 

Zodpovídá: starostka Petra Venturová 

 

26/26/2018/ZMČ - Úprava rozpočtu č. 24/2018 v souvislosti s rekonstrukcí komunikace V Úhoru 

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov 

č. 24/2018 v souvislosti s poskytnutím účelové dotace HMP na akci Rekonstrukce komunikace V 

Úhoru: 

 

SU Kapitola Položka ORJ UZ ORG částka 

231 6330- 

Převody vlastním 

fondům 

v rozpočtech 

územní úrovně 

4137 - 

Převody mezi statutárními 

městy (hl. m. Prahou) a 

jejich městskými obvody 

nebo částmi - 

Rekonstrukce komunikace 

V Úhoru 

300 84 80830 Příjem 

+ 7500 tis. 

Kč  

231 2212 - 

Silnice 

6121- 

Budovy, haly, stavby 

300 84 80830 Výdaj 

+ 7500 tis. 

Kč 

T: 30.6.2018 

Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová 
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27/26/2018/ZMČ - Úprava rozpočtu č. 25/2018 v souvislosti s úhradou platby za nákup 

kompostérů před přijetím platby z OPŽP 

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov 

č. 25/2018 v souvislosti s úhradou platby za nákup kompostérů před přijetím platby z OPŽP: 

SU Kapitola Položka ORJ UZ OR

G 

částka 

231  8115 - 

Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních 

účtech 

200   Příjem 

 

+ 510 tis. Kč 

231 3725- 

Využívání a 

zneškodňování 

komunálních 

odpadů 

5137 – Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek 

200   Výdaj 

 

+ 600 tis. Kč 

231 6171 – Činnost 

místní správy 

5137 – Drobný hmotný 

dlouhodobý majetek 

900   Výdaj – 90 

tis. Kč 

T: 30.6.2018 

Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová 

 

 

28/26/2018/ZMČ - Úprava rozpočtu č. 26/2018 v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání 

za rok 2017  

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov 

č. 26/2018 v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání za rok 2017: 

SU Kapitola Položka ORJ UZ ORG částka 

231  8115- 

Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních 

účtech 

1000   Příjem 

25,9 tis. 

Kč 

231 6330- 

Převody vlastním 

fondům 

v rozpočtech 

územní úrovně 

5347 – 

Převody mezi statutárními 

městy (hl. m. Prahou) a 

jejich městskými částmi 

1000 9807

1 

 Výdaj 

16,8 tis. 

Kč 

 

 

 

 

6330- 

Převody vlastním 

fondům 

v rozpočtech 

územní úrovně 

5347 – 

Převody mezi statutárními 

městy (hl. m. Prahou) a 

jejich městskými částmi 

1000 9800

8 

 Výdaj 

9,1 tis. Kč 
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231  8115- 

Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních 

účtech 

1000 91  Příjem 

44,4 tis. 

Kč 

231 6330- 

Převody vlastním 

fondům 

v rozpočtech 

územní úrovně  

5347 – 

 Převody mezi statutárními 

městy (hl. m. Prahou) a 

jejich městskými částmi  

1000 91  Výdaj  

44,4 tis. 

Kč 

231   8115- 

Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních 

účtech  

1000   Příjem 

0,3 tis. Kč 

231 6330- 

Převody vlastním 

fondům 

v rozpočtech 

územní úrovně  

5347- 

 Převody mezi statutárními 

městy (hl. m. Prahou) a 

jejich městskými částmi  

1000   Výdaj 

0,3 tis Kč 

T: 30.6.2018 

Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová 

 

29/26/2018/ZMČ - Úprava rozpočtu č. 27/2018 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP Praha – 

pól růstu a vrácením části finanční výpomoci ve výši poskytnuté dotace 

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov 

č. 27/2018 v souvislosti s poskytnutím dotace z OP Praha – pól růstu na realizaci akce Mateřská škola 

Hrnčíře a zároveň schvaluje vrácení části návratné finanční výpomoci z rozpočtu HMP ve výši 

poskytnuté dotace: 

SU Kapitola Položka ORJ UZ ORG částka 

231 6330- 

Převody 

vlastním 

fondům 

v rozpočtech 

územní úrovně 

4137 - 

Převody mezi 

statutárními 

městy (hl. m. 

Prahou) a jejich 

městskými 

obvody nebo 

částmi 

400 000017050 25306670112 Příjem  

+ 176,4 tis. 

Kč 
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231 6330- 

Převody 

vlastním 

fondům 

v rozpočtech 

územní úrovně 

4137 - 

Převody mezi 

statutárními 

městy (hl. m. 

Prahou) a jejich 

městskými 

obvody nebo 

částmi 

400 000017985 25306670112 Příjem  

+ 3519,3 tis. 

Kč 

231 6330- 

Převody 

vlastním 

fondům 

v rozpočtech 

územní úrovně 

4137 - 

Převody mezi 

statutárními 

městy (hl. m. 

Prahou) a jejich 

městskými 

obvody nebo 

částmi 

400 000000104 25306670112 Příjem  

+ 141,1 tis. 

Kč 

231 6330- 

Převody 

vlastním 

fondům 

v rozpočtech 

územní úrovně 

4137 - 

Převody mezi 

statutárními 

městy (hl. m. 

Prahou) a jejich 

městskými 

obvody nebo 

částmi 

400 000000105 25306670112 Příjem  

+ 2815,4 tis. 

Kč 

231 3111- 

Mateřské školy 

5137- 

Drobný hmotný 

dlouhodobý 

majetek 

400 108517050 25306670112 Výdaj  

+ 176,4 tis. 

Kč 

231 3111- 

Mateřské školy 

6121 – 

Budovy, haly a 

stavby 

400 108517985 25306670112 Výdaj  

+ 3519,3 tis. 

Kč 

231 3111- 

Mateřské školy 

 

5137- 

Drobný hmotný 

dlouhodobý 

majetek 

400 108100104 25306670112 Výdaj  

+ 141,1 tis. 

Kč 

231 3111- 

Mateřské školy 

 

6121 – 

Budovy, haly a 

stavby 

400 108100105 25306670112 Výdaj  

+ 2815,4 tis. 

Kč 

231 6330- 

Převody 

vlastním 

fondům 

v rozpočtech 

5347- 

Převody mezi 

statutárními 

městy 

(hl.m.Prahou) a 

400 8 80795000112 Výdaj 

6652,2 tis. 

Kč 
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územní úrovně jejich městskými 

částmi 

231 3111- 

Předškolní 

zařízení 

6121 –  

Budovy, haly a 

stavby 

400 8 80795000112 Výdaj  

- 6652,2 tis. 

Kč 

T: 30.6.2018 

Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová 

 

30/26/2018/ZMČ - Úprava rozpočtu č. 28/2018 v souvislosti s vratkou podílu na daňové 

povinnosti k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2017 městským částem  

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov 

č. 28/2018 v souvislosti s vratkou podílu na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za 

zdaňovací období roku 2017 městským částem: 

SU Kapitola Položka ORJ UZ ORG částka 

231 6330- 

Převody vlastním 

fondům 

v rozpočtech 

územní úrovně 

4137 - 

Převody mezi 

statutárními městy 

(hl. m. Prahou) a 

jejich městskými 

obvody nebo částmi 

1000 99  Příjem + 

179,3 tis. 

Kč 

231 3111- 

Mateřská škola 

6121 -  

Budovy, haly a 

stavby 

400  80795000112 Výdaj + 

179,3 tis. 

Kč 

T: 30.6.2018 

Zodpovídá: místostarostka Michaela Archalousová 

 

31/26/2018/ZMČ - Souhlasné prohlášení pozemek č. parc. 32/5 k. ú. Šeberov 

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov bere na vědomí Souhlasné prohlášení o zrušení 

duplicitního zápisu v katastru nemovitostí k pozemku č. parc. 32/5 k. ú. Šeberov. 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Michaela Archalousová                                                  Ing. Petra Venturová 

místostarostka MČ Praha – Šeberov                                       starostka MČ Praha-Šeberov 
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