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

Zápis ze 4. mimořádného jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 19.3.2020
Přítomni: pp. Venturová, Brichová Kratochvílová, Vitvarová, Vítek
Omluveni: pp. Archalousová, Pařík
Zapisuje: pí. Venturová
Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka, zahájení v 14:00.
1. Autopojištění
Dne 24.9.2019 byla uzavřena smlouva č. 63/2019 o autopojištění služebního elektromobilu Smart EQ
ForFour, roční pojistné celkem 14116,-Kč. Smlouva nebyla zveřejněna v registru smluv, kde se
zveřejňují smlouvy nad 50 tis.. posuzuje se úhrada za 5 let, což uvedenou hranici přesahuje. Je třeba
uzavřít smlouvu o vypořádání závazků, jejíž přílohou bude dříve uzavřená smlouva a tím smlouvu
dodatečně legalizovat.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením Smlouvy o vypořádání závazků s Allianz pojišťovna, a.s., jejíž přílohou bude
Pojistná smlouva č. 751994530 ze dne 24.9.2019 (naše č. 63/2019), kterou je na dobu neurčitou zřízeno
povinné ručení, havarijní pojištění ALLRISK a pojištění skel služebního elektromobilu Smart EQ
ForFour za roční pojistné celkem 14116,-Kč, a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o vypořádání
závazků a jejím zveřejněním v registru smluv.
T: 31.3.2020
Zodpovídá: Černá, Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/MIM4/2020/RMČ
2. Řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru
Dnes schválilo ZHMP poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy na výdaje při řešení
krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru. Naší MČ částku ve výši 988,5 tis. Kč.
Proto RMČ pověří starostku, místostarostku a tajemníka průběžným zajištěním pomoci obyvatelům MČ
Praha – Šeberov, a to nákupem veškerého možného ochranného materiálu, služeb pomáhajících
občanům apod., vše v souvislosti se zamezením šíření nového typu koronaviru, a to do maximální výše
poskytnuté dotace. Na provedené nákupy vzhledem k současné situaci na trhu nemusí být provedeno
výběrové řízení.
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Návrh usnesení:
RMČ pověřuje starostku, místostarostku a tajemníka průběžným zajištěním pomoci obyvatelům MČ
Praha – Šeberov, a to nákupem veškerého možného ochranného materiálu, služeb pomáhajících
občanům apod., vše v souvislosti se zamezením šíření nového typu koronaviru, a to do celkové
maximální výše poskytnuté dotace HMP, tedy do částky 988,5 tis. Kč vč. DPH. Na provedené nákupy
vzhledem k současné situaci na trhu nemusí být provedeno výběrové řízení.
T: průběžně do skončení mimořádné situace v v souvislosti s šířením nového typu koronaviru
Zodpovídá: Venturová, Archalousová, Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/MIM4/2020/RMČ
Jednání bylo ukončeno v 14:30 hod.
Zapsala: Petra Venturová

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal Ing. Petra Venturová
Datum: 2020.03.20 09:06:32 +01'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

Ing. Věra Brichová Kratochvílová
radní MČ Praha – Šeberov

Zápis 3. mimořádná RMČ Praha - Šeberov ze dne 15.3.2020
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