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

Zápis z 64. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 11. 8. 2021
Přítomni: pp. Archalousová, Brichová Kratochvílová (vzdáleně), Venturová, Pařík, Vitvarová
(vzdáleně), Vítek (vzdáleně)
Omluveni:
Zapisuje: Dvořáková
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka MČ, zahájení v 9:00
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna.
2. Čekárna na zastávku MHD

Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na dodávku 1 ks čekárny Tubo 2M bez bočnic s
dodavatelem VšeProObce – Michal Zbořil, IČ: 88615723, za cenu 126.541,60 Kč bez DPH a pověřuje
starostku podpisem Smlouvy.
T: 30.9.2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 1/64/2021/RMČ
Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

3. Ukončení Smlouvy o provozu a údržbě veřejného osvětlení č.3/0082/2012/U, včetně
dodatku č. 1 k této smlouvě a následné převedení na HMP
Na základě předběžné dohody s THMP je radě přeloženo ukončení Smlouvy o provozu a údržbě
veřejného osvětlení č.3/0082/2012/U, včetně dodatku č. 1 k této smlouvě a následné převedení na
THMP
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s výpovědí Smlouvy o provozu a údržbě veřejného osvětlení č.3/0082/2012/U, včetně
dodatku č. 1 k této smlouvě a následné převedení předmětu smlouvy (údržba veřejného osvětlení
v bezpečném a provozuschopném stavu v rekreačním areálu Šeberov v rozsahu 13 ks světelných míst
– evidenční čísla 433518 až 433530) na Technologie hl. m. Prahy.
T: 31.8.2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 2/64/2021/RMČ
4. Kniha Čarovná Praha
Městská část dostala nabídku spolupodílet se na tvorbě knihy Čarovná Praha. Koncept vychází
z předešlých knih Čarovné Česko. Jedná se o knihu, kterou tvoří převážně fotografie, v tomto případě
celé Prahy a v druhé části knihy navazuje představení jednotlivých městských částí, které se chtějí
zapojit. Zapojení je možné podle počtu objednaných výtisků. Od toho se odvíjí velikost poskytnuté
prostoru v knize. Je možné objednat 50 ks, tomu odpovídá ¼ strany textu, 80 ks odpovídá 1straně
textu, 130 ks odpovídá 2 stranám textu nebo 160 ks, které odpovídají titulní a zadní straně obálky
(fotografie naší MČ, včetně prvních 4 stran textu pro naši MČ) a dále obsah knihy zůstává nezměněn,
tedy i dále je prostor poskytnut MČ v rozsahu 2 stran. Cena je ve všech případech stejná – 399,- Kč/1
knihu plus 10% DPH. Na základě konzultace s ostatními starosty je zřejmé, že do projektu se zapojuje
většina MČ napříč Prahou a knihy si objednávají nejčastěji v počtu 50 nebo 160 ks, vždy pro použití
jako dárky při různých kulturně společenských událostech jednotlivých městských částí (vítání
občánků, senioři, životní jubilea a další).
Návrh usnesení:
RMČ nesouhlasí s objednáním knihy Čarovná Praha za cenu 399,-/ks plus 10% sazba DPH.
T: 31.8.2021
odpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 3/64/2021/RMČ
5. Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 0020204620
V roce 2020 byla Radou městské části schválena nová pojistná smlouva č. 0020204620 s Českou
podnikatelskou pojišťovnou, a.s. (usnesení č. 4/MIM6/2020/RMČ) a výpovědi smluv s Generali
Českou pojišťovnou č. 48702770 a č. 2946554603 (usnesení č. 9/49/2020/RMČ), jejichž obsah se po
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skončení jejich platnosti stane součástí nové pojistné smlouvy s ČPP. V srpnu skončí platnost druhé
uvedené z uvedených vypovězených smluv, je proto nutné uzavřít Dodatek č. 2 k nové smlouvě.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 0020204620, schválené RMČ dne 26.
11. 2020 z důvodu ukončení platnosti smlouvy č. 2946554603 ke dni 28. 3. 2021, jejíž výpověď byla
schválená RMČ dne 2. 12. 2020.
T: 31.8. 2021
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni PRO
Bylo přijato usnesení 4/64/2021/RMČ
6. Různé
Příští jednání Rady bude 1.9.2021 v 16:30

Jednání bylo ukončeno v 10:00 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2021.08.11
Venturová Datum:
11:01:16 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

RNDr.
Michaela
Archalousová

Digitálně podepsal RNDr.
Michaela Archalousová
Datum: 2021.08.11
10:20:58 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov
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