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

Usnesení z 52. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 27. 1. 2021

1/52/2021/RMČ - Přerozdělení výsledku hospodaření ZŠ V Ladech za rok 2020
RMČ souhlasí s přerozdělením hospodářského výsledku ZŠ V Ladech za rok 2020 v celkové
výši 61491,44 Kč takto:
- částku 12491,44 Kč do rezervního fondu
- částku 49000,-- Kč do fondu odměn.
T: 28.2.2021
Zodpovídá: Dvořáková
2/52/2021/RMČ - Účetní závěrky za rok 2020 MŠ a ZŠ
RMČ schvaluje:
1.
účetní závěrku za rok 2020 ZŠ V Ladech 6, Praha 4
2.
účetní závěrku za rok 2020 MŠ Na Příčné mezi 186, Praha 4
T: 31.3.2021
Zodpovídá: Černá, Archalousová
3/52/2021/RMČ - Tržní řád – nové znění
RMČ bere na vědomí informaci o věcném záměru na přijetí nového nařízení hl. m. Prahy,
kterým se vydává tržní řád a pověřuje tajemníka odesláním tohoto stanoviska odboru
živnostenskému a občanskosprávnímu MHMP.
T: 15.2.2021
Zodpovídá: Vítek

4/52/2021/RMČ - Žádost o předběžný souhlas se záborem části pozemku parc. č.
1421/18, k.ú.Šeberov o velikosti 2m²
RMČ předběžně souhlasí se záborem veřejného prostranství pro prodej sezónního ovoce
v roce 2021 na tržním místě na Kunratické spojce (část pozemku parc. č. 1421/18 v k. ú.
Šeberov – 2m²) pro pí. Karolínu Drábovou.
T: 28.2.2021
Zodpovídá: Vítek

5/52/2021/RMČ - Půjčovné na sport areálu Šeberov
RMČ schvaluje nový ceník na Sport areálu v Šeberově s platností od 1.4.2021:

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

Ceník - každá započatá hodina:
- TENIS – síť

120 Kč / hod

- BEACH VOLEJBAL - síť

200 Kč / hod

- MALÁ KOPANÁ - brankové sítě250 Kč / hod
- NOHEJBAL - síť

250 Kč / hod

- PETANQUE s vybavením

100 Kč / hod

- MINIGOLF - hůl+ míček
- pro dospělé

70 Kč / hod

- pro děti (do 3 let zdarma)

50 Kč / hod

1 ks míč na sport

50 Kč / hod

1 ks tenisová raketa + míček

50 Kč / hod

Za tenisovou raketu + míče, hůl na minigolf a míč na sport vratná záloha 200, - Kč,
Osvětlení 150,- Kč/hod -tenis, beach volejbal, multifunkce malá kopaná, nohejbal.
Síť je nedílnou součástí hřiště, nelze použít vlastní a její zapůjčení stojí, viz ceník výše.
T: 28.2.2021
Zodpovídá: Vítek
6/52/2021/RMČ - Bezúplatný převod pozemků parc. č. 530/15 a 530/16, k. ú. Šeberov
z vlastnictví Karla Jirase a Ing. Lucie Jirasové do vlastnictví obce
RMČ doporučuje investorovi nejdříve rozšířit komunikaci, provést prodloužení řadů
technické infrastruktury a poté stavbu komunikace s pozemky předat MČ za předpokladu
splnění usnesení zastupitelstva městské části č. 4/1/2018/ZMČ.
T: 20.2.2021
Zodpovídá: Kollárová
7/52/2021/RMČ - 9. ročník preventivně-osvětové kampaně Suchej únor
RMČ souhlasí se zapojením se do 9. ročníku preventivně-osvětové kampaně Suchej únor
propagací ve Zpravodaji, vývěskách, webových stránkách a sociálních sítích.
T: 1.2.2021
Zodpovídá: Archalousová
8/52/2021/RMČ - Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu
HMP v r. 2020 a letech předchozích
RMČ schvaluje podání žádosti o ponechání nevyčerpaných dotací z rozpočtu hl. m. Prahy k
čerpání v roce 2021:
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•
•

•
•
•

Výsadba zeleně (rez 2020), neinvestiční dotace ve výši 972 544,62 Kč na stejný účel
A427 - ul. K Trníčku - Na Jelenách (navazující PD), investiční dotace ORG 81332
ve výši 234 405,00 Kč se změnou účelu z projektové dokumentace na vlastní
realizaci cyklostezky
Výsadba zeleně (rez 2020), investiční dotace ORG 81491 ve výši 99 379,10 Kč na
stejný účel
Výkup pozemků pod komunikacemi na území MČ Praha – Šeberov, investiční
dotace ORG 81034 ve výši 1 905 788,00 Kč na stejný účel
Projekt multifunkčních prvků Smart City (neinv.), neinvestiční dotace ve výši
43 340,00 Kč na stejný účel
T: 29.1.2021
Zodpovídá: Venturová

9/52/2021/RMČ - Převod nájmu hrobového místa č.69
RMČ souhlasí se změnou nájemce urnového hrobového místa číslo 69 na hřbitově
v Hrnčířích na pana Michala Míčka.
T: 15.2.2021
Zodpovídá: Dvořáková
10/52/2021/RMČ - Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.31.3.2021 z důvodu mimořádné události – COVID-19
RMČ bere na vědomí rozhodnutí Odboru daní, poplatků a cen MHMP o prominutí místního
poplatku za užívání veřejného prostranství na území hl. m. Prahy umístěním restauračních
zahrádek za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, a to v plné výši sazby stanovené vyhláškou
z důvodu mimořádné události.
T: 31.1.2021
Zodpovídá: Pospíšilová, Vítek

11/52/2021/RMČ - Doporučení k 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 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021.
T: 31.3.2021
Zodpovídá: Pospíšilová, Vítek

12/52/2021/RMČ - Žádost o přezkoumání hospodaření za rok 2021
RMČ souhlasí s podáním žádosti na MHMP o provedení přezkoumání hospodaření MČ za
rok 2021.
T: 15.2.2021
Zodpovídá: Černá
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13/52/2021/RMČ - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o celoroční údržbě Městské části Praha Šeberov
RMČ:
•
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o celoroční údržbě Městské části Praha –
Šeberov, uzavřené se spol. MK3, a.s., IČO: 25043706, který mění čl.VII Cena za provádění
celoroční údržby bod 7.1. na 189 810,30 Kč bez DPH, čl. 7.2., který se mění na:
Další činnosti nezahrnuté do paušální odměny
Cena za MJ bez DPH
Pokácení stromů do průměru kmene 20 cm (měřeného ve výšce 130 cm nad zemí)
1032,0
Pokácení stromů nad průměr kmene 20 cm (měřeného ve výšce 130 cm nad zemí)
1548,0
Další výjezd stroje na zimní údržbu komunikací nad rámec paušálu
103,20
Další výjezd stroje na zimní údržbu chodníků nad rámec paušálu
82,56
Příležitostné udržovací práce nad rámec paušálu
98,04

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
Součástí Dodatku č. 1 Smlouvy o celoroční údržbě Městské části Praha – Šeberov je příloha
č. 1 – formulář pro kalkulaci roční nabídkové ceny, který mění cenu za MJ o míru inflace
roku 2020 (3,2%) a počet MJ (výsadba nových keřů, stromů, revitalizace parku a hřiště
Tauerova roku 2020)
•
pověřuje starostku podepsáním Dodatku č. 1. ke Smlouvě o celoroční údržbě Městské
části
Praha – Šeberov
T: 31.1.2021
Zodpovídá: Černá, Venturová
14/52/2021/RMČ – Kulturní akce na rok 2021
RMČ souhlasí s harmonogramem kulturních a společenských akcí na rok 2021. Všechny
akce se uskuteční pouze, pokud to aktuální vládní nařízení dovolí, za dodržení vládních
nařízení pro konání hromadných akcí:
14.2.
Masopust - zrušen
4.5.
Zájezd pro seniory, Klatovy, Plzeň
červen
Vítání občánků
27.3.
Ukliďme svět, ukliďme Česko
4.6.
Dětský den a koncert
3.9.
Letní kino
14.9.
Zájezd pro seniory
25.9.
Svatováclavské slavnosti
Září
Vítání občánků
27.11. Koncert v Kostele sv. Prokopa a rozsvícení vánočního stromu u Baráčnické rychty v
Hrnčířích
28.11. Program dětí ze ZŠ V Ladech a rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Šeberově
2.12. od 17:00
Mikulášská
T: průběžně
Zodpovídá: Venturová
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15/52/2021/RMČ – Odpuštění platby za inzerci ve Zpravodaji
RMČ odpouští platby za inzerci ve Zpravodaji občanům a firmám se sídlem v MČ, kteří v
důsledku opatření Vlády ČR z důvodu zamezení šíření nákazy koronavirem museli uzavřít
v průběhu roku 2021 své provozovny a to v číslech 01-06/2021.
Termín: 31.12.2021
Zodpovídá: Vítek, Černá

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2021.02.01
Venturová Datum:
10:53:14 +01'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

Digitálně podepsal
RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
Datum: 2021.02.01
Archalousová 15:35:24 +01'00'
RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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