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

Usnesení z 87. jednání Rady Městské části Praha – Šeberov
konaného dne 27. 7. 2022

1/87/2022/RMČ – Nákup mobiliáře – lavičky na náměstí – změna dodavatele
Rada městské části Praha – Šeberov souhlasí se změnou dodavatele a ceny uvedených v usnesení č.
9/86/2022/RMČ a s objednáním 3 ks laviček u společnosti IZOMAT stavebniny s.r.o., IČ: 45242003 za
celkovou cenu 50.890,62 Kč bez DPH
Zodpovídá: Vítek
2/87/2022/RMČ – Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
5/2011Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Rada městské části Praha – Šeberov nemá připomínky k návrhu obecně závazné, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění
pozdějších předpisů a pověřuje tajemníka odesláním tohoto stanoviska odboru daní, poplatků a cen MHMP.
T: 31. 7. 2022
Zodpovídá: Vítek

3/87/2022/RMČ – Posun přechodu pro chodce u rybníku Šmatlík
Rada městské části Praha – Šeberov souhlasí s objednáním prací na posunutí přechodu pro chodce u rybníku
Šmatlík od spol. INPROS PRAHA, a. s., IČO: 47114444 za cenu 56 151,30 Kč bez DPH.
T: 31. 8. 2022
Zodpovídá: Venturová

4/87/2022/RMČ – Úprava rozpočtu MČ č. 19/2022 v souvislosti s dotací HMP na posílení mzdových
prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení
Rada Městské části Praha – Šeberov schvaluje úpravu rozpočtu Městské části Praha-Šeberov č. 19/2022
v souvislosti s účelovou dotací HMP na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských
zařízení:

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS a.s.
č.účtu: 2000692309/0800
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T: 31. 8. 2022
Zodpovídá: Archalousová, Jirásková
5/87/2022/RMČ – Změna usnesení číslo 1/54/2021/RMČ ze dne 24. 2. 2021
Rada městské části Praha – Šeberov rekapituluje dřívější usnesení RMČ, týkající se Klubu 55+ a upravuje
podmínky vyplácení příspěvků:
RMČ souhlasí s následujícími příspěvky a dalšími výhodami pro členy Klubu aktivních 55+:
o
o
o
o

o

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 odcvičených lekcí za zdravotní cvičení po ukončení kurzu v případě splnění
podmínek:
▪ 1. uhrazení kurzovného za minulé pololetí
▪ 2. absolvování 75% docházky – hodnotí se vždy za jedno 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.

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. 8. 2022
Zodpovídá: Dvořáková
6/87/2022/RMČ – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o správě sportovního areálu č. 25/2014 ze dne 30. 4.
2014
Rada městské části Praha – Šeberov souhlasí uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o správě sportovního areálu
s panem Miroslavem Dvořákem na dobu neurčitou, s možností uplatnění výpovědi bez udání důvodu jak
ze strany nájemce, tak ze strany pronajímatele s roční výpovědní lhůtou a zároveň uplatňování tzv. inflační
doložky, pokud míra inflace vyhlášená Českým statistickým úřadem bude vyšší než 3 %.
T: 20. 9. 2022
Zodpovídá: tajemník, Venturová
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7/87/2022/RMČ – Dodatek č. 2. k Nájemní smlouvě č. 24/2014 ze dne 30. 4. 2014
Rada městské části Praha – Šeberov souhlasí s uzavřením dodatku č. 2. k Nájemní smlouvě č. 24/2014 ze
dne 30. 4. 2014 s panem Miroslavem Dvořákem. Předmětem dodatku je změna doby pronájmu na dobu
neurčitou s možností uplatnění výpovědi bez udání důvodu jak ze strany nájemce, tak ze strany
pronajímatele s roční výpovědní lhůtou a zároveň uplatňování tzv. inflační doložky, pokud míra inflace
vyhlášená Českým statistickým úřadem bude vyšší než 3 %.

T: 20. 9. 2022
Zodpovídá: tajemník, Venturová
8/87/2022/RMČ – Návrh OZV hlavního města Prahy, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb. hl. m.
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.
Rada městské části Praha – Šeberov nemá připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města
Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisům a pověřuje tajemníka odesláním tohoto stanoviska
magistrátu HMP.
T: 31. 7. 2022
Zodpovídá: tajemník
9/87/2022/RMČ – Aktualizovaný harmonogram kulturních akcí na rok 2022
RMČ schvaluje aktualizovaný plán kulturních akcí na rok 2022 a pověřuje starostku vystavením
jednotlivých objednávek na konkrétní akce v rámci schváleného rozpočtu MČ Praha – Šeberov. Konání
jednotlivých akcí je závislé na aktuální situaci a může se měnit.
2. 9.
6. 9.
Září
17. 9.
28. 9.
6. 10.
25. 10.
10. 11.
26. 11.
27. 11.
1. nebo 8. 12.
6. 12.
15. 12.

letní kino, hurá do školy (soutěže, kolotoč, skákací hrady)
Podzimní zájezd pro seniory
Vítání občánků
Svatováclavské slavnosti, koncert skupiny Elán Revival
koncert v kostele sv. Prokopa v Hrnčířích
koncert Jaroslav Svěcený
přednáška pro klub aktivních 55+ ve Špejcharu
Milena Steinmasslová s hostem
koncert v kostele sv. Prokopa a rozsvícení vánočního stromu v Hrnčířích
slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Šeberově
koncert skupiny Nezmaři
Mikulášská s Divadlem v pytli
Pražský synkopický orchestr
T: průběžně
Zodpovídá: Venturová

Digitálně podepsal RNDr.

RNDr. Michaela Michaela Archalousová
2022.07.29
Archalousová Datum:
11:10:27 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2022.07.29
Venturová Datum:
10:09:19 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov
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