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

Usnesení z 54. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 24. 2. 2021

1/54/2021/RMČ – Klub 55+
RMČ
rekapituluje dřívější usnesení RMČ, týkající se Klubu 55+ a upravuje termíny a podmínky
vyplácení příspěvků:
•
o
o
o
o
▪
▪
▪

o
o

▪

souhlasí s příspěvky a dalšími výhodami pro členy Klubu aktivních 55+:
Zdarma se účastnit zájezdů, které pořádá naše MČ
Účastnit se pravidelných setkání 1x za 2 měsíce ve špejcharu
Být pravidelně informován o všech aktivitách Klubu
Získat finanční bonus 50 % z ceny za zdravotní cvičení v zájmovém centru v Baráčnické rychtě
v Hrnčířích po ukončení kurzu v případě splnění podmínek:
1/ uhrazení kurzovného na min. 1 pololetí
2/ absolvování 75% docházky – hodnotí se vždy za 1 celé pololetí.
Podmínkou poskytnutí příspěvku je předložení písemného seznamu účastníků na každé
lekci. Seznam musí být cvičitelem předložen nejpozději do 31.1. (za 1. pololetí školního
roku) a do 30.6. (za 2. pololetí školního roku)
získat příspěvek na plavání ve Sportovním areálu, plaveckém bazénu a vodním světě
Jedenáctka Chodov Praha 11 ve výši 50 % ceny vstupenky (na 80 min.), maximálně 1x týdně.
získat příspěvek na on-line cvičení za každou odcvičenou lekci ve výši 25 % z ceny lekce
posledního prezenčního kurzu v Baráčnické rychtě. Příspěvek bude poskytován zpětně od 1.
1. 2021, ale pouze po dobu, kdy se z epidemiologických důvodů nebudou moci konat kurzy
v Baráčnické rychtě v Hrnčířích.
Podmínkou poskytnutí příspěvku je předložení písemného seznamu účastníků na každé
lekci. Seznam musí být cvičitelem předložen nejpozději do 31.1. (za 1. pololetí školního
roku) a do 30.6. (za 2. pololetí školního roku).

Všechny příspěvky se budou proplácet na ÚMČ, a to:
1/ od 1. 7. do 31. 8. - za únor - červen
2/ od 1. 2. do 28. 2. - za září - leden
T: 31.3.2021
Zodpovídá: Vítek, Dvořáková

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

2/54/2021/RMČ - Převod nájmu hrobového místa č. 384
RMČ souhlasí se změnou nájemce urnového hrobového místa číslo 384 na hřbitově
v Hrnčířích na pana Viktora Netuku.
T: 31.3.2021
Zodpovídá: Dvořáková
3/54/2021/RMČ - Převod nájmu hrobového místa č. 70
RMČ souhlasí se změnou nájemce urnového hrobového místa číslo 70 na hřbitově
v Hrnčířích na paní Stanislavu Nevoránkovou.
T: 31. 3. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
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