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

Zápis z 53. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 10.2.2021
Přítomni: pp. Archalousová, Brichová Kratochvílová (vzdáleně), Venturová, Vitvarová, Vítek
Omluveni: p. Pařík
Zapisuje: pí. Dvořáková
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka MČ, zahájení v 15:30.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna.
2. Odměny ředitelům zřízených příspěvkových organizací
Ředitel ZŠ i ředitelka MŠ předali podklady pro hodnocení ředitelů za 1. pololetí šk. roku 2020/2021.
Návrh usnesení:
RMČ
1. schvaluje odměnu řediteli ZŠ V Ladech panu Mgr. Jaroslavu Střeštíkovi za 1. pololetí školního roku
2020/2021 ve výši 1 měsíčního platu,
2. schvaluje odměnu ředitelce MŠ Na Příčné mezi paní Dagmar Řehákové za 1. pololetí školního roku
2020/2021 ve výši 1 měsíčního platu.
T: 28.2.2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 1/53/2021/RMČ
3. Příspěvek na cvičení pro členy klubu 55+ po dobu uzavření provozu Baráčnické
rychty z důvodu vládních nařízení
Na základě žádosti paní Brejchové z listopadu loňského roku a přijatého usnesení rady MČ, pan
tajemník připravil návrh řešení příspěvků pro členy klubu 55+ na cvičení.
RMČ dne 18.11.2020 přijala usnesení č. 6/48/2020/RMČ: „RMČ nesouhlasí s dotováním on-line kurzů
namísto kurzů v Baráčnické rychtě v Hrnčířích. RMČ pověřuje tajemníka přípravou návrhu řešení
situace v případě, že bude nouzový stav pokračovat i v roce 2021.“
Vzhledem k tomu, že nouzový stav a protiepidemická opatření dále trvají a že není předpoklad jejich
brzkého ukončení, bylo by vhodné fyzické aktivity našich občanů podpořit a zároveň nevázat tuto
podporu na nouzový stav, ale na stav protiepidemických opatření (nutnost zavření Baráčnické rychty).
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Návrh usnesení:
RMČ schvaluje poskytování příspěvků na on-line cvičení členům Klubu aktivních 55+ za každou
odcvičenou lekci ve výši 25 % z ceny lekce prezenčního kurzu z ledna 2020 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).

T: 31.3.2021
Zodpovídá: Dvořáková, Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 2/53/2021/RMČ

4. Různé
•

řádný termín RMČ a dále ve 14-ti denních intervalech nebo dle potřeby.

Jednání bylo ukončeno v 16:00 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal Ing.
Petra Venturová
Datum: 2021.02.16
10:04:50 +01'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

Digitálně podepsal RNDr.

RNDr. Michaela Michaela Archalousová
2021.02.16
Archalousová Datum:
10:28:14 +01'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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