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

Zápis z 25. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 13.11.2019
Přítomni: pp. Venturová, Archalousová, Vitvarová, Brichová Kratochvílová, Pařík, Vítek
Zapisuje: pí. Dvořáková
Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla místostarostka, zahájení v 16:30.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna jsou již splněna nebo probíhají.
2. Polep elektromobilu
Kalkulace na výrobu a lepení samolepek:
Verze na průhledné samolepce (podmínkou je světlé auto) DTP …............ 500,- Tisk …........... 2200,(2 ks, A3, barevnost 5/0, průhledná samolepka) Instalace ……. 500,- Doprava …….. 500,- Celkem
….… 3700,- + DPH
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí objednávkou polepu na elektromobil u spol. Studio Garfield, s.r.o., IČ 26136007, za
cenu 3700,-Kč bez DPH.
T: 15.12.2019
Zodpovídá: Archalousová, Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/25/2019/RMČ
3. Plán inventur za rok 2019
Návrh usnesení:
RMČ ukládá provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019 a požaduje do odevzdání roční
účetní uzávěrky proúčtovat zjištěné inventarizační rozdíly a při provádění inventarizace postupovat
v souladu s platnými právními předpisy a „Metodickým pokynem k inventarizaci majetku a závazků
hl. m. Prahy k 31. 12. 2019“.
V souladu s „Metodickým pokynem“ RMČ stanovuje plán inventur k provedení řádné inventarizace
majetku a závazků městské části Praha – Šeberov za rok 2019.

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

T: 31.1.2020
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/25/2019/RMČ
4. Vánoční strom na náměstí v Šeberově
Vánoční strom na náměstí v Šeberově věnují MČ letos Karbulkovi z Hrnčíř. Strom je třeba pokácet,
převézt do Šeberova a usadit. Cenová nabídka od Michal Bohumel IRONEX je max. 15 tis. Kč vč.
DPH.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou pokácení, převozu a usazení vánočního stromu na náměstí v Šeberově u
p. Michal Bohumel IRONEX za maximální cenu 15 tis. Kč vč. DPH.
T: 30.11.2019
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/25/2019/RMČ
5. Nákup laminovacího stroje a magnetické tabule
Pro potřeby úřadu je vhodné pořídit menší magnetickou tabuli a laminovací stroj formátu A4 na
laminaci dokumentů a kartiček pro Klub aktivních 55+. Firma Coprint nabídla tabuli rozměru
1200x900 mm za cenu 1.990,- Kč bez DPH vč. příslušenství (fixy, stěrka, sady magnetů), náhradní
magnety (100 ks) za cenu 285,- Kč + DPH, dále laminovací stroj DSB 236 Super za cenu 2.599,- Kč +
DPH a laminovací obálky - formát A4 za cenu 436,- Kč + DPH/1 bal. a formát 80x110 mm za cenu
74,- Kč + DPH/1 bal.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s objednávkou magnetické tabule 1200x900 mm, náhradních magnetů, laminovacího
stroje DSB 236 Super A4 a laminovacích obálek A4 a 80x110 mm u firmy Coprint s.r.o., IČ 26961318
za celkovou cenu 5.384,- Kč + DPH.

T: 30.11.2019
Zodpovídá: Vítek
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/25/2019/RMČ
6. Klub aktivních 55+ - příspěvek na plavání
RMČ souhlasila usnesením 6/68/2017/RMČ se zřízením Klubu aktivních 55+.

Zápis 25. RMČ Praha - Šeberov ze dne 13.11.2019
2

RMČ dále souhlasila dne 12.4.2017 usnesením 19/69/2017/RMČ s příspěvky a dalšími výhodami pro
členy Klubu aktivních 55+:
- Zdarma se účastnit zájezdů, které pořádá naše MČ
- Účastnit se pravidelných setkání 1x za 2 měsíce ve špejcharu
- Být pravidelně informován o všech aktivitách Klubu
- Získat finanční bonus 50% z ceny za zdravotní cvičení v zájmovém centru v Baráčnické rychtě
v Hrnčířích po ukončení kurzu v případě splnění podmínek:
- 1/ uhrazení kurzovného na min. 1 pololetí
- 2/ absolvování 80% docházky – hodnotí se vždy za 1 celé pololetí.
Na setkání Klubu 55+ zazněla stížnost, že Sportovní areál, plavecký bazén a vodní svět Jedenáctka
Chodov Praha 11 zrušil po posledních komunálních volbách slevy pro seniory ze Šeberova, ponechal
slevu pouze pro obyvatele Prahy 11. Proto navrhujeme schválit příplatek členům Klubu aktivních 55+
ve výši poloviny ceny vstupenky na plavání maximálně jednou týdně.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s příspěvkem pro členy Klubu aktivních 55+ na plavání ve Sportovním areálu,
plaveckém bazénu a vodním světě Jedenáctka Chodov Praha 11 ve výši 50% ceny vstupenky,
maximálně 1x týdně. Vstupenky se budou proplácet na ÚMČ vždy za půl roku, a to:
1/ za prosinec – květen od 1.6. do 15.6.
2/ za červen – listopad od 1.12. do 15.12.
T: průběžně
Zodpovídá: Dvořáková, Černá
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/25/2019/RMČ

Jednání bylo ukončeno v 17:15 hod.
Zapsala: Ludmila Dvořáková
Digitálně podepsal RNDr.

RNDr. Michaela Michaela Archalousová
2019.11.18
Archalousová Datum:
10:41:33 +01'00'

Ing. Petra
Venturová

RNDr. Michaela Archalousová
místostarostka MČ Praha – Šeberov

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha – Šeberov

Digitálně podepsal Ing. Petra Venturová
Datum: 2019.11.18 10:46:51 +01'00'
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