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

Usnesení z 35. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 29.4.2020
1/35/2020/RMČ - Revokace usnesení - Žádost ZŠ o převod nevyčerpaného neinvestičního
příspěvku do rezervního fondu
RMČ revokuje usnesení č. 9/29/2020/RMČ ze dne 12.2.2020 - Žádost ZŠ o převod nevyčerpaného
neinvestičního příspěvku do rezervního fondu. ZŠ je povinna nevyčerpaný neinvestiční příspěvek z
roku 2019 ZŠ V Ladech 6, Praha - Šeberov ve výši 55908,05 Kč vrátit na účet MČ.
T: 30.04.2020
Zodpovídá: Dvořáková
2/35/2020/RMČ - Žádost o změnu účelu dotace
RMČ souhlasí s podáním žádosti o změnu účelu dotace od hl. m. Prahy ve výši 1 968 903,- Kč
evidovanou pod ORG 81034000124 z Výkupu pozemků pod komunikací Musilova (parc. č.
302/15,303/5,1471/11) nově na Výkup pozemků pod komunikacemi na území Městské části Praha –
Šeberov.
T: 15.5.2020
Zodpovídá: Venturová
3/35/2020/RMČ - Doporučení ředitelce MŠ Na Příčné mezi obnovit provoz MŠ
RMČ doporučuje ředitelce MŠ Na Příčné mezi, aby s účinností od stejného data jako bude obnoven
provoz prvního stupně základních škol, obnovila provoz jí řízené MŠ Na Příčné mezi se zachováním
všech bezpečnostních opatření.
T: 25.5.2020
Zodpovídá: Venturová
4/35/2020/RMČ - Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství
RMČ bere na vědomí rozhodnutí Odboru daní, poplatků a cen MHMP o prominutí místního poplatku
za užívání veřejného prostranství za období od 14. 3. 2020 do 31. 12. 2020, a to v plné výši sazby
stanovené vyhláškou z důvodu mimořádné události.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Vítek, Fialová
5/35/2020/RMČ - Prominutí nájemného za předzahrádky
RMČ
1. souhlasí (v návaznosti na rozhodnutí Odboru daní, poplatků a cen MHMP o prominutí místního
poplatku za užívání veřejného prostranství za období od 14. 3. 2020 do 31. 12. 2020, a to v
plné výši sazby stanovené vyhláškou z důvodu mimořádné události) s prominutím úhrady
nájemného za venkovní terasu budovy Špejcharu a úhrady věcného břemene předzahrádky
restaurace El Asador za období od 14. 3. 2020 do 31. 12. 2020,
2. pověřuje starostku uzavřením dodatků k nájemní smlouvě/smlouvě o zřízení věcného břemene
podle bodu 1. tohoto usnesení.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Venturová, Černá
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6/35/2020/RMČ - Prominutí místního poplatku z pobytu
RMČ plošně promíjí na základě doporučení Odboru daní, poplatků a cen MHMP poplatek z pobytu
všem poplatníkům za období od 16. 3. 2020 do 31. 12. 2020.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Vítek, Fialová
7/35/2020/RMČ - Návrh obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků a
zákazu vypouštění některých výrobků s neřízeným letem v hlavním městě Praze
RMČ k návrhu obecně závazné vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků a zákazu vypouštění
některých výrobků s neřízeným letem v hlavním městě Praze:
1/ souhlasí s celoročním zákazem používání lampionů štěstí,
2/ nesouhlasí se zákazem odpalování pyrotechniky laickou veřejností na Silvestra a Nový rok.
T: 4.5.2020
Zodpovídá: Vítek
8/35/2020/RMČ - Žádost o stanovisko k bezúplatnému převodu p. č. 679/1 v k.ú. Šeberov
RMČ souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p. č. 679/1 v k.ú. Šeberov, z vlastnictví ČR –
příslušnost hospodařit s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví hl.m. Prahy.
T: 15.5.2020
Zodpovídá: Venturová, Vítek

9/35/2020/RMČ - Úprava rozpočtu č. 10/2020 - přesuny mezi položkami v rámci kapitoly Silnice
RMČ schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č. 10/2020 – přesuny mezi položkami
v rámci kapitoly Silnice:
SU OdPa
Položka
ORJ UZ ORG
částka
231

2212Silnice

5171 –
Opravy a udržování

300

Výdaj – 682 tis..
Kč

231

2212Silnice

300

122

Výdaj + 262 tis.
Kč

231

2212Silnice

6121 –
Budovy, haly a stavby
(Chodník Novákova x
K Hrnčířům)
6121 –
Budovy, haly a stavby
(Čekárny na zastávky
MHD)

300

125

Výdaj + 420 tis.
Kč

T: 30.4.2020
Zodpovídá: Černá
10/35/2020/RMČ - Pronájem hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích
RMČ souhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích Vladimírovi a Anděle
Novotných, občanům Hrnčíř.
T: 31.5.2020
Zodpovídá: Dvořáková
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11/35/2020/RMČ - Žádost o změnu účelu dotace
RMČ souhlasí s podáním žádosti o změnu účelu dotace od hl. m. Prahy ve výši 300000,- Kč,
evidovanou pod ORG 41195000031 z Výstavby nové budovy ZŠ – projektová příprava nově na
Investiční transfer církvím a náboženským společnostem určeným konkrétně Římskokatolické farnosti
u kostela svatého Jakuba Staršího Praha – Kunratice na rekonstrukci ohradní zdi hřbitova, jež patří ke
Kostelu sv. Prokopa v Hrnčířích.
T: 15.5.2020
Zodpovídá: Venturová
12/35/2020/RMČ - Odborný posudek a odborný dozor pro výzvu č. 9/2019 NPŽP - Výsadba
stromů v k. ú. Šeberov
RMČ souhlasí s objednávkou zpracování odborného posudku ve smyslu § 4 odstavce 3 zákona ČNR č.
388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, v aktuálním znění, a odborného
dozoru při realizaci i následné péči výsadby stromů v k. ú. Šeberov v rámci výzvy č. 9/2019 NPŽP od
spol. Living in green s.r.o., IČ 24828301, za maximální cenu 50 tis. Kč vč. DPH.
T: 15.5.2020
Zodpovídá: Venturová
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