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

Zápis ze 46. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 14.10.2020
Přítomni: pp. Venturová, Archalousová, Brichová Kratochvílová, Pařík, Vítek
Omluveni: pí. Vitvarová
Zapisuje: pí. Dvořáková
Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka, zahájení v 16:30.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna jsou již splněna nebo probíhají.
2. Připomínky k 5. aktualizaci Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
Do 9.10. musely být podány připomínky k návrhu 5. aktualizace Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy.
Vzhledem k tomu, že připomínky, které jsme podávali k návrhu Zprávy o uplatňování zásad územního
rozvoje v uplynulém období (říjen 2014 – březen 2017) nebyly v návrhu aktualizace vypořádány a
současně navrhované vymezení “krajinného rozhraní” na území MČ je v rozporu s realitou (např.
stávající elektrorozvodna) i platným ÚP SÚ hl. m. Prahy a zahrnuje stabilizovaná zastavěná území
MČ, a to včetně staveb a záměrů na rozvoj veřejného občanského vybavení (např. základní školu),
bylo nutné podat připomínky k návrhu 5. aktualizace ZÚR bez usnesení ZMČ, kterému budou
předloženy dodatečně. Na připomínky podané po termínu 9.10. není brán zřetel.
Věc:

Vyjádření k projednávané územně plánovací dokumentaci hl. m. Prahy – podání připomínek
Typ dokumentace: Zásady územního rozvoje
Vlna:
Aktualizace č. 5 ZUR
Fáze:
NAV
Projednávání:
Společné jednání
Číslo změny:
52018 AZUR 5 – Aktualizace na základě Zprávy o uplatňování ZUR
HMP 2014 – 2017

V souladu s připomínkami, které MČ Praha - Šeberov již dříve uplatnila k návrhu Zprávy o
uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období (říjen 2014 – březen 2017), uplatňuje MČ
Praha - Šeberov následující připomínky k návrhu aktualizace č. 5 ZÚR:
1. MČ Praha - Šeberov považuje způsob faktického vypořádání požadavků a připomínek ke
Zprávě o uplatňování ZÚR hl. m. Prahy říjen 2014 – březen 2017 za nedostatečný. MČ PrahaŠeberov uplatnila společně s dalšími malými MČ k návrhu zprávy o uplatňování ZÚR hl. m.
Prahy říjen 2014 – březen 2017 několik požadavků, zaměřených především na vnitřní
konzistenci a obsahovou kvalitu předloženého dokumentu, přičemž významná část těchto
požadavků byla v souladu s požadavky Ministerstva pro místní rozvoj ČR a nebyla v návrhu
aktualizace č. 5 ZÚR zohledněna. MČ Praha - Šeberov proto požaduje, aby byl návrh
aktualizace č. 5 ZÚR vypracován v souladu se způsobem vypořádání požadavků MČ k návrhu
zprávy o uplatňování ZÚR hl. m. Prahy říjen 2014 – březen 2017.

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

2. MČ Praha - Šeberov požaduje podrobně definovat pojmy „krajinné rozhraní“ a „Přípraží“ a
stanovit pro ně podmínky (úkoly) pro územní plánování.
MČ Praha - Šeberov požaduje, aby bylo ve výkresu základního členění zachováno vymezení
zelených klínů území, a to v takovém rozsahu, v jakém je vymezuje platné ZÚR hl. m. Prahy.
Nepovažujeme za dostatečné nahrazení zelených klínů „krajinným rozhraním“. MČ PrahaŠeberov požaduje, aby ZÚR v úplném znění po aktualizaci č. 5 vymezila hranici zelených klínů
a krajinného rozhraní.
MČ Praha-Šeberov požaduje, aby ZÚR hl. m. Prahy ve znění aktualizace č. 5 jasně stanovila
podmínky (úkoly) pro podrobnější územně plánovací dokumentaci pro ty části „Přípraží“, které
nejsou ani „zastavitelnými plochami v Přípraží“, ani „Krajinným rozhraním“. Bílé plochy bez
jasně stanovených pravidel pro podrobnější územně plánovací dokumentaci v prostoru mezi
vnější hranicí „krajinného rozhraní“, „zastavitelným územím Přípraží“ a hranicí správního
území hl. m. Prahy navozují dojem, že se jedná o území, v němž je možné v podrobnější územně
plánovací dokumentaci bez omezení usilovat o zastavitelnost. MČ Praha - Šeberov požaduje
vymezit čarou vnější obvod krajinného rozhraní, a vymezení krajinného rozhraní řádně
odůvodnit. Krajinné rozhraní je na svém vnějším okraji vyznačeno tečkami. V této podobě bude
obtížné podle dokumentu rozhodovat.
MČ Praha-Šeberov zásadně nesouhlasí s navrhovaným vymezením
“krajinného rozhraní” na území MČ, které je v rozporu s realitou
(např. stávající elektrorozvodna) i platným ÚP SÚ hl. m. Prahy a
zahrnuje stabilizovaná zastavěná území MČ, a to včetně staveb a
záměrů na rozvoj veřejného občanského vybavení (např. základní
školu).
3. MČ Praha - Šeberov požaduje, aby ZÚR hl. m. Prahy ve znění návrhu aktualizace č. 5
v souladu s prioritou a) 2 6/ „Zajistit podmínky pro rozvoj všech dopravních systémů
nezbytných pro fungování města, přednostně pro rozvoj integrované veřejné dopravy s
potřebným přesahem do Středočeského kraje, s kvalitními přestupními vazbami a systémem
záchytných parkovišť, umožňující účelné propojení ploch různého využití při splnění požadavků
na kvalitní životní prostředí.“ jednoznačně stanovila koncepci dopravní a technické
infrastruktury a vymezila a stabilizovala plochy a koridory pro její klíčové celoměstsky
významné prvky jako veřejně prospěšné stavby.
MČ Praha - Šeberov požaduje, aby ZÚR v úplném znění po aktualizaci č. 5 konkretizovala
umístění a parametry zařízení celoměstsky významných P+R.
MČ Praha - Šeberov požaduje, aby ZÚR v úplném znění po aktualizaci č. 5 vymezila trasu
tramvajové trati přes území MČ Praha – Šeberov z jižního okraje Prahy (stanice metra
Opatov) do Středočeského kraje jako koridor veřejně prospěšné stavby pro dopravní
infrastrukturu.
4. MČ Praha - Šeberov požaduje, aby byl zachován požadavek kap. 2.4.2 písm. a) ZÚR hl. m.
Prahy v platném znění cit: „respektovat vyhlášená velkoplošná i maloplošná zvláště chráněná
území přírody i jiné přírodní výtvory, památné stromy, významné krajinné prvky a skladebné
části územního systému ekologické stability (ÚSES), lokality soustavy NATURA 2000 a
předměty jejich ochrany, chránit přírodní parky a rozvíjet zde pouze aktivity, které nenaruší
přírodní rámec prostředí;“ a s ní související úkol pro podrobnější územně plánovací
dokumentaci.
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MČ Praha - Šeberov požaduje, aby všechny jednotlivé prvky systému ÚSES byly definovány
v textové části výroku ZÚR hl. m. Prahy ve znění po aktualizaci č. 5 včetně podmínek pro
podrobnější územně plánovací dokumentaci.
Návrh usnesení:
RMČ bere na vědomí připomínky MČ podané dne 8.10.2020 k návrhu 5. aktualizace Zásad územního
rozvoje hl. m. Prahy a předkládá jejich projednání na nejbližší zasedání ZMČ.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/46/2020/RMČ
3. Trvalý vánoční strom na náměstí v Šeberově
Vzhledem k tomu, že každoroční shánění a stavění vánočního stromu na náměstí v Šeberově vychází
včetně nutného pronájmu jeřábu a přepravy velmi draze – letos byla nejnižší nabídka 64200,- Kč bez
DPH, zkusili jsme poptat zasazení trvalého již vzrostlého jehličnatého stromu, který by vyřešil vánoční
strom na náměstí v Šeberově napořád.
Současně bychom mohli využít toho, že letos vzhledem ke koronaviru byly méně čerpány finanční
prostředky z dotací z výherních hracích přístrojů a mohli bychom tuto trvalou investici zafinancovat.
Také jsme požádali o dotaci na výsadbu zeleně na náměstí v Šeberově hl. m. Prahu, kde jsou také
jednání na dobré cestě. Již zítra by mělo pravděpodobně ZHMP rozhodovat o přidělení dotace naší MČ
v předběžné výši 1,5 mil. Kč.
Nabídka od Sadovnický a zahradnický servis s.r.o. se zdá být drahá, v případě každoročního
pořizování vánočního stromu bychom jí však vyčerpali za 4 roky. Také by i v letních měsících nebylo
náměstí holé a strom by vytvářel poptávaný stín.

Zápis 46. RMČ Praha - Šeberov ze dne 14.10.2020
3

Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou zasazení vzrostlého trvalého vánočního stromu na náměstí v Šeberově
podle nabídky ze dne 9.10.2020 „Vánoční strom – 6 m vysoký – Abies normanniana“ (vč. rozebrání
dlažby, instalace nové venkovní zásuvky, přepravy stromu z Německa, vsakovací zkoušky, veškerého
materiálu potřebného k výsadbě, kotvení, zpětné pokládky dlažby a mříže do dlažby, na zasazený
strom bude 2 letá záruka, zakázka bude hotova nejpozději v neděli 22.11.2020) u spol. Sadovnický a
zahradnický servis s.r.o., IČ 27404862, za cenu 275290,-Kč bez DPH.
T: 22.11.2020
Zodpovídá: Vítek
Hlasování:
Pro: Archalousová, Brichová Kratochvílová, Venturová
Zdržel se: Pařík
Bylo přijato usnesení 2/46/2020/RMČ

4. Výměna výbojkových reflektorů u tenisového kurtu ve sportovně oddychovém
areálu v Šeberově
Ve sportovně oddychovém areálu v Šeberově 1 výbojka u tenisového kurtu nesvítí, ostatní jsou na
konci životnosti, a dále nesvítí 2 halogeny – osvětlení chodníku. Reflektory LED mají poloviční
spotřebu, proto by bylo vhodné vyměnit všechny najednou.

Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou výměny výbojkových reflektorů u tenisového kurtu ve sportovně
oddychovém areálu v Šeberově u spol. ELEKTROSTAV Praha s.r.o., IČ 45306834, za cenu 76030,Kč bez DPH.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/46/2020/RMČ
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5. Nízký kontejner na bioodpad
Máme v rozpočtu na letošní rok na nákup nízkých biokontejnerů částku 100 tis. Kč vč. DPH, proto
jsme poptali kontejnery, které jsou kompatibilní s vozy AGRO Jesenice.
1. nabídka spol. CHARVÁT CTS a.s., IČ 28207505, je 39514,-Kč bez DPH za 1 ks kontejneru +
doprava kontejnerů 3800,- Kč bez DPH, celkem 82828,-Kč bez DPH
2. nabídka spol. Kovos Cont s.r.o., IČ 02694794, je 37500,-Kč bez DPH za 1 ks kontejneru + doprava
kontejnerů 5000,- Kč bez DPH, celkem 80000,-Kč bez DPH
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou 2 ks biokontejnerů 10m3 se sklopnými bočnicemi v polovině výšky u
spol. Kovos Cont s.r.o., IČ 02694794, za cenu 37500,-Kč bez DPH za 1 ks + doprava kontejnerů
5000,-Kč bez DPH, celkem za 80000,-Kč bez DPH.
T: 31.3.2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/46/2020/RMČ
6. Nákup kancelářské techniky pro zajištění on-line schůzek
Vzhledem k pokračující koronavirové situaci a zbývající části dotace od HMP na tento účel a jarnímu
daru jsme poptali počítačovou techniku pro zajištění on-line schůzek:
3 ks. kamera á min. 1.500,- bez DPH
2 ks. reproduktory á min. 350,- bez DPH
1 ks. software Teams od Microsoftu cca 1.300,- ročně
1 ks. notebook min. 13.500,- + Office 2.990,- + myš kolem 400,Celkem za maximální cenu 29 tis. Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou kancelářské techniky pro zajištění on-line schůzek:
3 ks. kamera
2 ks. reproduktory
1 ks. notebook + myš
1 ks. software Teams od Microsoftu
za maximální celkovou cenu za hardware 24500,-Kč bez DPH a za software 4500,-Kč bez DPH od
spol. PRF s.r.o., IČ 26204444.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/46/2020/RMČ
7. Pronájem hrobového místa
Dne 5.10.2020 došla na ÚMČ žádost o pronájem urnového hrobového místa od p. Václava Jirounka,
bytem v Šeberově.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Šeberově p. Václavu Jirounkovi,
občanovi Šeberova.
T: 30.11.2020
Zodpovídá: Dvořáková
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Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/46/2020/RMČ
8. Výjimka ze stanoveného počtu dětí ve třídách MŠ Na Příčné mezi
Paní ředitelka požádala o výjimku ze stanoveného počtu dětí ve třídách mateřské školy:
S přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým a organizačním podmínkám mateřské školy, žádám
v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a podle
vyhlášky 14/2005 Sb. § 2 odst. 2 pro školní rok 2020/2021 o výjimku ze stanoveného počtu dětí ve
třídě takto:
Kapacita počtu dětí v mateřské škole k 1. 9. 2020:
Třída:
Počet dětí:
Označení třídy:*
1. Rybičky
27
věkově smíšená
2. Motýlkové
27
věkově smíšená
3. Berušky
28
věkově smíšená
4. Sovičky
28
věkově smíšená
Celkem:
110
věkově smíšené
Zdůvodnění žádosti:
Velký zájem rodičů o mateřskou školu i přesto, že byla otevřena další třída v Hrnčířích.
Nabídka míst převyšuje poptávku.
Výchovný proces školy nebude zvýšeným počtem zapsaných dětí na třídě negativně ovlivněn.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s výjimkou ze stanoveného počtu dětí ve třídách Mateřské školy Na Příčné mezi 186,
Praha 4 v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a podle vyhlášky 14/2005 Sb. § 2 odst. 2 pro školní rok 2020/2021 a to ve třídě Rybiček 27 dětí, ve
třídě Motýlků 27 dětí, ve třídě Berušek 28 dětí a ve třídě Soviček 28 dětí, celkem 110 dětí, všechny
třídy jsou věkově smíšené.
Termín: šk. rok 2020/2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/46/2020/RMČ
9. Žádost o předběžný souhlas se záborem na Kunratické spojce
Dne 5.10.2020 došla na ÚMČ žádost o předběžné povolení prodeje sezónního ovoce, tedy o souhlas se
záborem na Kunratické spojce, od pí. Michaely Káňové pro prodej sezónního ovoce od 15.5. do
30.9.2021. Jedná se o nájemkyni, která zde prodává sezónní ovoce opakovaně již několik let, a nejsou
s ní žádné problémy. Po našem předběžném souhlasu se záborem vyvěsí záměr pronájmu TSK na svojí
úřední desku a vybere nájemce, se kterým pak TSK uzavře nájemní smlouvu. Na jejím základě potom
naše MČ vybírá poplatek za zábor. O nájemci tak rozhoduje TSK.
Návrh usnesení:
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) pro pí. Michaelu
Káňovou.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/46/2020/RMČ
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10. Volby do školské rady ZŠ V Ladech – posun termínu
Volby do školské rady jsou naplánovány podle schváleného volebního řádu na úterý 20.10.2020. Tento
termín není možné s důvodu uzavření ZŠ kvůli koronavirové situaci dodržet. Proto je třeba
jednorázově upravit volební řád.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s posunem termínu letošní volby do školské rady za zákonné zástupce žáků a zletilé
žáky z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a to do 14 dnů po znovuotevření základních škol.
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/46/2020/RMČ
11. ASPI
Koncem roku skončí platnost předplatného ASPI (automatický systém právních informací). Dosud
bylo ASPI distribuováno formou DVD. Firma Wolters Kluwer ČR, a.s. (IČ: 63077639), která systém
ASPI provozuje, vytvořila modernější verzi aplikace - NOVÉ ASPI - s on-line přístupem přes webové
rozhraní a výrazně rozšířila rozsah nabízených služeb a funkcionalitu. Zároveň nám byla předložena
nabídka na zřízení předplatné služby NOVÉ ASPI za cenu 19.518,- Kč bez DPH. Fakturace by
probíhala 1x ročně v měsíci lednu. Součástí ceny je průběžná aktualizace dat.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním předplatného aktuální verze aplikace NOVÉ ASPI od firmy Wolters
Kluwer ČR, a.s., IČ: 63077639 za cenu 19.518,- Kč bez DPH ročně a pověřuje starostku uzavřením
smlouvy.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 10/46/2020/RMČ
12. Revitalizace veřejného prostoru v Šeberově č. parc. 531/2, k. ú. Šeberov
Dne 16.9.2020 přijala RMČ usnesení č. 7/44/2020/RMČ - Ozelenění pozemku č. parc. 531/2, k. ú.
Šeberov:
RMČ souhlasí s objednávkou zpracování skicy pozemku č. parc. 531/2, k. ú. Šeberov s plánovanými
úpravami a položkového rozpočtu od spol. Living in green s.r.o., IČ 24828301, za maximální cenu 10
tis. Kč bez DPH.
Protože jednáme s HMP o dotaci na zeleň, bylo by třeba mít k uvedenému pozemku nejen skicu, ale
také dokumentaci pro výběr zhotovitele, zejména položkový rozpočet.
Nabídka na uvedené činnosti od spol. Living in green s.r.o. je:
Dokumentace realizační dokumentace pro Revitalizace veřejného prostoru v Šeberově - par. číslo
531/2, cena za dopracování detailního projektu k realizaci DPS - je 15 000,-Kč bez DPH (tisk 3 paré)
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou realizační dokumentace pro revitalizaci veřejného prostoru v Šeberově č.
parc. 531/2, k. ú. Šeberov, od spol. Living in green s.r.o., IČ 24828301, za cenu 15 tis. Kč bez DPH.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Venturová
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Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 11/46/2020/RMČ
13. Studie proveditelnosti parku v Šeberově – č. parc 1470/9, k. ú. Šeberov
Vzhledem k jednání s HMP o dotaci na zeleň by bylo vhodné mít zpracované i další projekty ozelenění
v naší MČ. Proto jsme poptali dále studii proveditelnosti parku v Šeberově – č. parc 1470/9, k. ú.
Šeberov. Nabídka od spol. Living in green s.r.o. je:
Dendrologický průzkum – zmapování a popsání stávajícího stavu
7 000,Návrh řešení – cesty, mobiliář, dosadby, herní prvky
7 000,Produktové listy
1 000,Rozpočet
2 000,
CELKEM
17 000,- Kč bez DPH
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou studie proveditelnosti parku v Šeberově – č. parc 1470/9, k. ú. Šeberov,
od spol. Living in green s.r.o., IČ 24828301, za cenu 17 tis. Kč bez DPH.
T: 31.12.2020
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 12/46/2020/RMČ
14. Oprava odpadu a montáž nových pisoárů v ZŠ V Ladech
Pan ředitel ZŠ nám 13.10.2020 zaslal e-mailem tuto žádost:
dobrý den,
dnes jsem dostal rozpocet na planovanou opravu odpadu a montáž novych pisoaru na obou
chlapeckych WC ve skole (termin 26 - 30. 10. během volna a podzimních prázdnin). Je na 73 tisic Kč.
Máme je pripravene v rozpoctu, ale ve zrizovaci listine mame na opravy limit do 50 tis. a opravy
vetsiho rozsahu podlehaji souhlasu zrizovatele.
Opravu by realizovala firma Poruchy.cz, pan Ilík, která dělala rekonstrukci kotelny.
Dekuji za Vase vyjadreni.
S pozdravem
Jaroslav Střeštík
Podle Zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ podepsané dne 6.3.2019, čl. VII. odst. Nemovitý
majetek: 1. Stavební úpravy vždy a opravy většího rozsahu na svěřeném nemovitém majetku
v hodnotě nad 50 tis. Kč podléhají souhlasu zřizovatele.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí jako zřizovatel ZŠ V Ladech 6 s provedením opravy odpadu a montáží nových pisoárů
v ZŠ za cenu 73 tis. Kč. Oprava bude hrazena ze schváleného rozpočtu ZŠ.
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 13/46/2020/RMČ
15. Jmenování inventarizační komise
Návrh usnesení:
RMČ jmenuje inventarizační komisi ve složení: Předsedkyně: Bohumila Černá, Členka: Pavlína
Kollárová, Členka: Anna Duchková.
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T: 15.2.2021
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 14/46/2020/RMČ
16. Jmenování likvidační komise
Návrh usnesení:
RMČ jmenuje likvidační komisi ve složení: Mgr. Jiří Vítek – předseda, Tereza Pospíšilová – členka,
Ludmila Dvořáková – členka.
T: 15.2.2021
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 15/46/2020/RMČ
17. Žádost o změnu účelu použití dotace HMP z VHP – ÚZ 98
Z VHP nám zbývají dotace, které už nemůžeme použít – 100 tis. na akci MŠ Hrnčíře, která už byla
dokončena a 300,-Kč na financování sportu prostřednictvím neziskových organizací, které se od
letošního roku již nerozdělují. Proto by bylo vhodné požádat HMP o změnu účelu dotace na kulturu,
školství, zdravotní a sociální oblast a sport.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s podáním žádosti o změnu účelu použití dotace z VHP na HMP:
1/ 100 000,00 Kč (ÚZ 98), určené k financování investiční akce č. 80795 – Mateřská škola Hrnčíře,
která již byla dokončena, nově na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast kap. 06xx,
2/ 300,- Kč (UZ 98), určené k financování neziskových organizací, nově na sport kap. 04xx.
T: 30.11.2020
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 16/46/2020/RMČ
18. Další jednání RMČ
Další jednání RMČ by mělo být 28.10., což je státní svátek, proto budou jednání posunuta o 1 týden.
Další termíny RMC budou tedy 4.11., 18.11., 2.12. a 16.12.
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal
Ing. Petra Venturová
Datum: 2020.10.20
10:25:24 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

Digitálně podepsal
RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
Datum: 2020.10.20
Archalousová 10:12:39 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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