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

Zápis z 12. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 29.4.2019
Přítomni: pp. Archalousová, Pařík, Venturová, Brichová Kratochvílová, Vítek
Zapisuje: pí. Dvořáková
Omluveni: p. Vitvarová
Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla místostarostka, zahájení v 16:00.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna jsou již splněna nebo probíhají.
2. Znalecký posudek – směna pozemků náměstí Šeberov
From: Jiří Nohejl <jiri.nohejl@cbox.cz>
Sent: Tuesday, April 23, 2019 4:28 PM
To: Petra Venturová <venturova@seberov.cz>
Subject: nabídka - znalecký posudek
Dobrý den,
na základě Vaší poptávky Vám předkládám nabídku na vyhotovení znaleckého posudku o obvyklé
ceně pozemků parc. č. 116/9 a 116/8 pro k.ú. Šeberov, obec Praha, okres Hlavní město Praha - oba
oddělené dle GP - doposud nezapsané na LV. Znalecký posudek vyhotovíme ve dvojím vyhotovení na
základě Vami předaných podkladů a zadání a ve lhůtě 15 dnů od objednání znaleckého posudku.
(pravděpodobně dříve). Nabízíme vyhotovení znaleckého posudku za smluvní cenu
3300,00 Kč bez DPH. Znalecký ústav je plátcem DPH. Navrhovaná cena je konečná a obsahuje
veškeré úkony potřebné k řádnému splnění obsahu díla.
s pozdravem
Ing. Jiří Nohejl
KOPPREA, znalecký ústav s.r.o.
IČ 45808830
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou vyhotovení znaleckého posudku o obvyklé ceně pozemků parc. č. 116/9
a 116/8 pro k.ú. Šeberov (směna pozemků náměstí Šeberov) u KOPPREA, znalecký ústav s.r.o., IČ
45808830, za cenu 3300,-Kč bez DPH.
T: 31.5.2019
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/12/2019/RMČ
Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

3. Darovací smlouva ČEPS – hřiště u ZŠ V Ladech
Vzhledem k tomu, že paní starostce se podařilo dojednat finanční dar od spol. ČEPS na opravu hřiště a
herních prvků u ZŠ V Ladech ve výši 300 tis. Kč, je třeba schválit uzavření darovací smlouvy.
Související úprava rozpočtu bude dozařazena na program dnešního ZMČ.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního daru se spol. ČEPS a.s., IČ 25702556 ve
výši 300 tis. Kč na opravu hřiště a herních prvků u ZŠ V Ladech.
T: 30.6.2019
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/12/2019/RMČ
4. Dotace neziskovým organizacím na sportovní činnost mládeže
Vzhledem k tomu, že máme v rozpočtu pro rok 2019 z odvodů z výherních hracích přístrojů nyní
částku 63000,-, která je určena na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na
území MČ, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v
jednotlivých nestátních neziskových organizacích, je nutné zveřejnit výzvu pro podání žádostí a
podmínky udělení dotace. Přidělení dotací bude schvalovat ZMČ v červnu 2019.
Návrh usnesení:
RMČ
1. schvaluje Podmínky pro udělení dotací nestátním neziskovým organizacím působícím na území
MČ, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v
jednotlivých nestátních neziskových organizacích, v roce 2019
2. schvaluje zveřejnění výzvy pro podání žádostí za účelem poskytnutí dotace nestátním
neziskovým organizacím působícím na území MČ, které zajišťují dlouhodobě organizovanou
sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích,
v souladu s Podmínkami pro udělení dotací
3. Podmínky pro udělení dotací i výzva pro podání žádostí budou zveřejněny na 15 dní na
webových stránkách www.seberov.cz.
4. Přidělení dotací bude zařazeno na program příštího zasedání ZMČ.
T: 15.5.2019
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/12/2019/RMČ
5. Vyřazení a likvidace poškozeného majetku ÚMČ
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s vyřazením z majetku a jeho likvidací v celkové částce 32639,90 Kč.
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Inv. číslo
Název
MC5000010 telefonní ústředna Omega Lite
206
MC5000010 tiskárna HP Laser Jet M1522nf
882
MC5000010 židle dřevěná
893
MC5000010 židle dřevěná
795
MC5000010 dvouvařič
720
MC5000010 kuchyňská linka včetně dřezu
345
Celkem

Cena
Umístění
20 194,90 ÚMČ K
Hrnčířům 160
7 843,00 ÚMČ

poškozeno blesk
viz protokol

1,00 kanc.207

poničená

1,00 kanc.207

poničená

540,00 kanc.207

nefunkční

4 060,00 kuchyňka

havárie

32 639,90

T: 31.5.2019
Zodpovídá: Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/12/2019/RMČ
6. Ozvučení Dětského dne
Nabídka ozvučení dětského dne v Šeberově.
Technická specifikace nabídky:
- vysoce kvalitní FOH systém Bose F1 2kW
- 2 pódiové monitory
- 2 bezdrátové mikrofony pro moderátorky
- klasické mikrofony pro ozvučení vystoupení dětí
- dig. mixážní pult pro smíchání všech zdrojů včetně el. piana pro doprovod
Nabídková cena za celoodpolední akci 31.5.: 4800,- CZK, neplátce DPH
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou ozvučení Dětského dne od p. Slávka Šámala, the brain of 4rockers, za
cenu 4800,-Kč, dodavatel není plátcem DPH, cena je konečná.
T: 30.5.2019
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/12/2019/RMČ
7. Prodloužení smlouvy na služby pověřence GDPR
Dne 15.3.2018 schválila RMČ usnesením č. 6/92/2018/RMČ uzavření objednávky/smlouvy se Svazem
místních samospráv ČR na služby pověřence GDPR za částku 600,-Kč/měsíc bez DPH na dobu
jednoho roku (do 24.5.2019). Nyní je nutné smlouvu prodloužit o 1 rok. (smlouva č. 39/2018)
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s prodloužením smlouvy č. 39/2018 se Svazem místních samospráv ČR na služby
pověřence GDPR o 1 rok.
T: 30.5.2019
Zodpovídá: Venturová
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Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/11/2019/RMČ
8. Objednávka vizitky
From: Petr Krofta <krofta@uniservis.cz>
Sent: Wednesday, April 24, 2019 4:53 PM
To: 'Petra Venturová' <venturova@seberov.cz>
Subject: RE: vizitky
Dobrý den Petro, ceny výroby 500 ks barevných vizitek je 1000,-Kč s DPH. Cena celé zakázky, tedy
500 barevných vizitek pro Vás a 500 vizitek pro pana tajemníka je 2000,-Kč s DPH.
Petr Krofta
jednatel společnosti
Krofta Uniservis. s.r.o.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou výroby vizitek od Krofta Uniservis spol. s r.o., IČ 61247065, za cenu
2000,-Kč vč. DPH.
T: 15.5.2019
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/11/2019/RMČ
Jednání bylo ukončeno v 16:45 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková

Digitálně podepsal
RNDr.
RNDr. Michaela
Archalousová
Michaela
Datum: 2019.04.30
Archalousová 10:58:40 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha - Šeberov

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2019.04.30
Venturová Datum:
11:01:39 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha - Šeberov
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