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

Usnesení z 57. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 7. 4. 2021
1/57/2021/RMČ – Převod nájmu hrobového místa č. 471
RMČ souhlasí se změnou nájemce urnového hrobového místa číslo 471 na hřbitově v
Hrnčířích na paní Lucii Nedopilovou.
T: 31. 5. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
2/57/2021/RMČ - Pronájem plochy na jižní části oplocení minigolfu firmě Fidens, s.r.o.
RMČ souhlasí s pronájmem části plochy na jižní části oplocení minigolfu ve sportovním
areále Šeberov na pozemku parc. č. 1449/26, k. ú. Šeberov o velikosti 2 m x 1 m pro umístění
reklamního transparentu společnosti Fidens s.r.o., IČO: 27372878 na dobu neurčitou za
úhradu 5000,-Kč/plochu/rok vč. DPH a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
T: 31. 5. 2021
Zodpovídá: Venturová
3/57/2021/RMČ - Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství 1. 4.
– 31. 5. 2021 z důvodu mimořádné události – COVID-19
RMČ:
1.
bere na vědomí rozhodnutí odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města
Prahy, kterým byl všem poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství
na území hl. m. Prahy umístěním restauračních zahrádek, a to i samostatně umístěných,
prominut místní poplatek stanovený vyhláškou za období od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021, a to
v plné výši stanovené sazby z důvodu mimořádné události.
2.
souhlasí (v návaznosti na lednové a březnové rozhodnutí Odboru daní, poplatků a
cen MHMP o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství, 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 1. 1. 2021 do 31. 5. 2021.
T: 31. 5. 2021
Zodpovídá: Dvořáková, Jirásková
4/57/2021/RMČ - Znalecký posudek – směna pozemků zapsaných na listech vlastnictví
č. 350 (Černý) a 1019 (hl. m. Praha) pro k. ú. Šeberov
RMČ souhlasí s objednávkou znaleckého posudku o cenách pozemků v k. ú. Šeberov, obec
Praha u znaleckého ústavu PROSCON, s.r.o., IČO: 49356381 za cenu 15600,- Kč bez DPH.
Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

Jedná se o pozemky zapsané na listech vlastnictví č. 350 a 1019 pro k. ú. Šeberov. Posudek
o ceně pozemků bude vyhotoven v souladu s právními předpisy platnými pro rok 2021.
T: 30. 4. 2021
Zodpovídá: Venturová
5/57/2021/RMČ - Program zasedání ZMČ dne 19. 4. 2021
RMČ schvaluje program zasedání ZMČ konaného dne 19. 4. 2021 v tělocvičně Základní
školy, Praha 4, V Ladech 6:
1.
Zahájení
2.
Volba ověřovatelů zápisu
3.
Schválení programu
4.
Kontrola zápisu předchozího zasedání
5.
Kontrola plnění předchozích usnesení
6.
Schválení účetní závěrky Městské části Praha - Šeberov za rok 2020
7.
Úprava rozpočtu Městské části Praha - Šeberov č. 2/2021 v souvislosti s účelovou
neinvestiční dotací pro místní veřejnou knihovnu
8.
Úprava rozpočtu č. 3/2021 v souvislosti s účelovou neinvestiční dotací ze SFŽP na
výsadbu stromů na území MČ Praha-Šeberov
9.
Úprava rozpočtu č. 4/2021 v souvislosti se zapojením dotací z odvodu z výherních
hracích přístrojů
10. Vrácení bezdůvodného obohacení - ul. Musilova a související úprava rozpočtu č.
5/2021
11. Úprava rozpočtu č. 6/2021 v souvislosti s ponecháním účelových prostředků HMP z
roku 2020 a let dřívějších k čerpání v roce 2021
12. Postoupení smlouvy o nájmu nebytových prostor - Špejchar, včetně Dodatku č. 1 této
smlouvy
13. Zrušení usnesení č. 4/1/2018/ZMČ. z 1. zasedání ZMČ konaného dne 10. 12. 2018,
zrušení usnesení č. 6/11/2020/ZMČ, bod 2. - Zásady pro výstavbu na území MČ –
pravidla pro jednání s investory – stavebníky
14. Darovací smlouva na pozemky parc. č. 536/178, 536/24, k. ú. Šeberov
15. Dohoda o ukončení portfolia se společností ČSOB Asset Management, a.s., Dohoda o
poskytování informací o emisi zaknihovaných cenných papírů
16. Kontrolní výbor – zápis z jednání ze dne 2. 2. 2021 a zpráva o činnosti za rok 2020
17. Různé, informace
T: 19. 4. 2021
Zodpovídá: Venturová
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