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

Usnesení z 36. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 13.5.2020

1/36/2020/RMČ - Nákup betonového pingpongového stolu s příslušenstvím do Sportovně
oddychového areálu v Šeberově
RMČ souhlasí s objednávkou betonového pingpongového stolu včetně dopravy a montáže a síťky,
pálek a míčků do Sportovně oddychového areálu v Šeberově za maximální celkovou částku 18 tis. Kč
vč. DPH.
T: 31.5.2020
Zodpovídá: Venturová

2/36/2020/RMČ - Obnovení provozu zájmového centra v Baráčnické rychtě v Hrnčířích
RMČ souhlasí s obnovením provozu Baráčnické rychty za dodržení doporučených hygienických
pravidel od pondělí 18.5.2020.
T: 15.5.2020
Zodpovídá: Venturová

3/36/2020/RMČ - VZ 2/2020 „Rekonstrukce a opravy komunikací Šeberov“ – výběr dodavatele
RMČ
1/ schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky č. 2/2020 „Rekonstrukce a opravy komunikací Šeberov“
na základě doporučení hodnotící komise spol. HES stavební s.r.o., IČ28143213.
2/ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku 2/2020 „Rekonstrukce a opravy komunikací
Šeberov“ s dodavatelem spol. HES stavební s.r.o., IČ28143213, za cenu 2 865 418,00 Kč bez DPH.
T: 31.5.2020
Zodpovídá: Venturová, Kollárová, Vítek

4/36/2020/RMČ - Žádost o změnu sazby poplatku za užívání veřejného prostranství
RMČ
1. schvaluje podání žádosti o změnu sazby poplatku za užívání veřejného prostranství dle § 2
vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve
znění pozdějších předpisů takto:

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství dle § 2 vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb., o místním poplatku, ve znění pozdějších předpisů,
za každý i započatý m 2 a každý i započatý den činí pro území MČ Praha - Šeberov:
ad a)
za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálů atd.
10,- Kč

za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních,
tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd.

3,- Kč

vysvětlení k haváriím: dle § 6 písm. e) vyhlášky poplatku nepodléhají stavební zařízení u havárií
inženýrských sítí dle § 2 odst. 1 písm. a), (sazba 3,- Kč) a provádění výkopových prací dle § 2 odst. 1
písm. l) (sazba 10,- Kč), které nepřesáhne 3 dny; v případě nerozdělení druhu užívání je účtována vyšší
sazba, tj. 10,- Kč
ad b)

za umístění reklamních zařízení do 1 m²
za umístění reklamních zařízení od 1 m² do 5 m²
za umístění reklamních zařízení nad 5 m²

ad c)

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje:
mimo tržiště

10,- Kč
30,- Kč
100,- Kč
10,-Kč

na tržišti
restaurační zahrádky sloužící k občerstvení, a to i samostatně umístěné

10,- Kč
10,- Kč

ad d)
ad e)
ad f)
ad g)

za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí
za umístění zařízení cirkusů
za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb
pro potřeby filmových a televizních děl

ad h)
ad i)

za umístění skládek
pro kulturní akce
u kulturních akcí, na které hlavní město Praha nebo MČ Praha-Šeberov poskytuje finanční prostředky, se
poplatek nevybírá
pro sportovní akce
dle § 6 písm. f) vyhlášky poplatku nepodléhají akce, na které hlavní město Praha nebo městská část PrahaŠeberov poskytuje finanční prostředky
za vyhrazení trvalého parkovacího místa
za provádění výkopových prací
umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje
a služeb
pro reklamní akce
u volebních akcí v době volební kampaně se poplatek nevybírá

ad j)

ad k)
ad l)
ad m)
ad n)

5,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
4,- Kč
2,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč

2. pověřuje tajemníka odesláním žádosti na Magistrát hl. m. Prahy.
T: 31.5.2020
Zodpovídá: Vítek

5/36/2020/RMČ - Darovací smlouvy ZŠ a MŠ - koronavirus
RMČ souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Mateřskou školou Na Příčné mezi a se Základní školou
V Ladech na darování ozónových generátorů.
T: 25.5.2020
Zodpovídá: Vítek
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