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

Zápis z 58. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 21. 4. 2021
Přítomni: pp. Archalousová, Brichová Kratochvílová, Pařík (vzdáleně), Venturová, Vitvarová
(vzdáleně), Vítek (vzdáleně)
Zapisuje: pí. Dvořáková
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka MČ, zahájení v 16:30.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna.
2. Žádost o pronájem hrobového místa
Dne 8. 4. 2021 paní Koubíková, bytem Praha 4 – Michle, písemně požádala o pronájem urnového
hrobového místa na místním hřbitově v Hrnčířích.
Návrh usnesení:
RMČ nesouhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích pí. Zdeňce
Koubíkové, protože není občankou Šeberova.
T: 31.5.2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 1/58/2021/RMČ

3. Minigolf
Ve sportovně oddychovém areálu v Šeberově je opotřebovaný a poškozený povrch drah minigolfu.
Byla nám doručena nabídka od firmy A SPORT PRODUKT s.r.o., na výměnu povrchu včetně
montáže za cenu 117.996,- Kč + DPH.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s výměnou povrchu drah minigolfu ve sportovně oddychovém areálu v Šeberově na
základě nabídky od společnosti A SPORT PRODUKT s.r.o., IČO: 45315868, za cenu 117.996,- Kč
bez DPH.
T: 31. 5. 2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 2/58/2021/RMČ
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4. Cyklostojany
MČ obdržela z MHMP informace z oblasti podpory bezmotorové dopravy a možnosti podpory
bezpečného parkování jízdních kol z prostředků hl. m. Prahy. Jedná se o vytipování vhodných míst pro
umístění a instalaci cyklostojanů v naší městské části. Instalace cyklostojanů probíhá na základě
žádosti prostřednictvím Technické správy komunikací, a. s.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s umístěním cyklostojanů na území Městské části Praha – Šeberov a pověřuje starostku
následujícím:
1.
Vytipovat vhodná místa pro umístění cyklostojanů na území MČ a zaslat na MHMP žádost o
instalaci cyklostojanů tvaru obráceného „U“ na veřejně přístupná místa.
2.
Zjistit možnosti umístění také nabíječek na elektrokola.
T: 31. 5. 2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 3/58/2021/RMČ

5. Dětský den
V letošním roce je oslava dne dětí naplánovaná na pátek 4. června 2021. Od 15 hodin bude zahájen
program pro děti, ve večerních hodinách bude pokračovat koncert skupiny Elán Revival. K zajištění
úspěšné organizace je nutné schválit objednání atrakcí pro děti, pódia a vystoupení skupiny. Navíc
ještě Úřad zajistí nákup věcných darů, které obdrží každé dítě po splnění jednotlivých drobných úkolů.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí
 s objednávkou atrakcí na Dětský den od p. Jana Martinky, IČO: 66036429, v ceně 35 tis. Kč
(dětský vláček, Bungee Jump trampolíny, řetízkový kolotoč, cukrovinky),
 s pronájmem zastřešeného podia 4x6 metrů a kompletního světelného servisu na Dětský den od
spol. Zuzana Mašková, IČ 62923277, v ceně 24.000,- Kč, cena zahrnuje nájem zařízení,
montáž a demontáž, dopravu a obsluhu světel,
 s objednávkou vystoupení skupiny Elán Revival včetně ozvučení a dopravy dne 4. 6. 2021 ve
Sportovně oddychovém areálu v Šeberově u p. Jaroslava Průši, IČ 10449680, za cenu 29 tis.
Kč,
 s nákupem věcných darů pro děti na oslavu dne dětí v maximální částce 30 tis. Kč.
T: 31. 5. 2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 4/58/2021/RMČ

6. Převod nájmu hrobového místa č. 417
Dne 12. 4. 2021 paní Kristýna Pavlovská písemně požádala o převod nájmu hrobového místa číslo 417
na místním hřbitově v Hrnčířích na sebe, jelikož původní nájemce, paní Jana Pavlovská, maminka paní
Pavlovské, zemřela. Paní Kristýna Pavlovská má trvalý pobyt v naší městské části.
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se změnou nájemce urnového hrobového místa číslo 417 na hřbitově v Hrnčířích na
paní Kristýnu Pavlovskou.
T: 31. 5. 2021
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 5/58/2021/RMČ
7. Doporučení k prominutí místního poplatku z pobytu
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho negativními dopady do ekonomické sféry života
obyvatel v hlavním městě Praze, odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy vydal doporučení
k aplikaci ustanovení § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů. Podle ustanovení § 16b zákona o místních poplatcích lze prominout (zcela nebo částečně)
kterýkoliv místní poplatek nebo jeho příslušenství, a to z moci úřední při mimořádných, zejména
živelních pohromách.
S ohledem na vývoj aktuální situace a z důvodu možných budoucích změn v rámci krizových a
mimořádných opatření doporučuje Magistrát hl. m. Prahy plošné prominutí poplatku z pobytu všem
poplatníkům za období od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021.
Návrh usnesení:
RMČ plošně promíjí na základě doporučení Odboru daní, poplatků a cen MHMP poplatek z pobytu
všem poplatníkům za období od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021.
T: 31. 5. 2021
Zodpovídá: Dvořáková, Vítek
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 6/58/2021/RMČ
8. Různé
Příští zasedání RMČ 5. 5. 2021 v 9:00 hod.
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2021.04.27
Venturová Datum:
14:12:01 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

RNDr.
Michaela
Archalousová

Digitálně podepsal RNDr.
Michaela Archalousová
Datum: 2021.04.27
14:08:28 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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