MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV
oo
K Hrnčířům 160, Praha 4 — Šeberov, PSČ 149

a - Šeberov
Usnesení Z 64. jednání Rady městské části Prah
konaného dne 8.2.2017

1/64/2017/RMČ - Stavební komise
RMC
dalšími členy stavební komise Ing.
1. zvyšuje počet členu stavební komise RMČ na 5 ajmenuje
arch. Akad. arch. Petra Rajtoru a Ing. Jindřicha Mihalcsatina.
ojmenování pana Václava Vohnouta
2. současně ruší usnesení č. 5/27/RMČ ze dne 23.1 1.2015
členem stavební komise.

žky
2/64/2017/RMČ - Stanovení členů ZMČ pro vyznačení dolo

.

RMČ

Sb. o hlavním městě Praze vyznačovali
1. navrhuje. aby doložky dle §43 zák. C. 13112000
á
RNDr. Michaela Archalousová a Ing. Věra Vašíčkov
ižším zasedání ZMC
2. ukládá starostce předložit návrh z bodu 1. na nejbl
ých z rezervy HMP pro rok 2017 3/64/2017/RMČ - Návrh investičních akcí financovan
revokace

Rada MČ ruší usnesení e. 7/60/RMČ ze dne 11.1.2017.
cování párového učitele
4/64/2017/RMČ - Žádost ředitele ZŠ 0 Způsob finan

RMČ
1. ruší usnesení č. lol/RMČ ze dne 25.1.2017.
párového učitele pro stávající třídu
2. souhlasí se zachováním dosavadního modelu t'lnancování
31.8.2019.
se 3O žáky po dobu mladšího Školního věku. t.j. do

berov do řídícího výboru Místního
5/64/2017/RMČ - Jmenování Zástupce MČ Praha-Še
akčního plánu vzdělávání (MAP)

rove zástupcem MČ Praha-Šeberov do
RMČ souhlasí s jmenováním starostky lng. Petry Ventu

ení smlouvy o využívání
6/64/2017/RMČ - Žádost ředitele ZŠ Mgr. Střeštíka o uzavř
obecního s_vstému svozu tříděného odpadu

RMČ

systemu svozu tříděného odpadu
1. souhlasí s uzavřením smlouvy s MČ o využívání obecního
dobu neurčitou dle žádosti ředitele ZŠ
pro ZS V Ladech 6. Praha Jr. platnou od 1.3.2017 na
V Ladech Mgr. Střeštíka ze dne 30.1.2017 .

Tel: 244911713

lčo: 002 41 717

Fax: 244912801

e-malI: lnfo©seberov.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Cs a.s.
Č.účtu: 2000692309/0800

2. pověřuje tajemníci vypracováním smlom _v dle bodu 1 tohoto usnesení
112822017

7/64/2017/RMČ- Informace o možnosti zajištění pokračování výuky spádových žáků na
2. stupni v ZŠ Kunratice
RMC bere na vědomí informace ředitele 7S Mgr. Střeštíka o možnosti zajištění pokračování
výuky spádových žáku na 2. stupni v ZS Kunratice.

8/64/2017/RMČ - Úprava v rámci schváleného rozpočtu MČ na rok 2017
RMČ souhlasí s předložením návrhu usnesení na příští jednání ZMČ v následujícím znění:
Zastupitelstvo MČ Praha _ Šeberov schv aluje uprav u v rámci schváleného rozpočtu MČ PrahaŠeberov na rok 2017 (rozpočet schválen usnesením 6/17/ZMČ ze dne 19.12.2016)_ tak. že
objem příjmu činí 21 9-17 000 Kč. objem výdaju 26 891 000 Kč a linancování 4 944 000 Kč.
Položkový rozpočet zustává beze změny.

9/64/2017/RMČ - Nová zaměstnankyně (MČ
RMC bere na vědomí informaci. že na místo zamestnance UMC pro stavebně _ technickou
agendu byla vybrána paní lng. Kollárova a bude s ní uzavřena pracovní smlouva od 1.3.2017
na dobu neurčitou.
10/64/2017/RMČ - Odpověď panu lng. Menclovi na jeho e-mail ze dne 4.2.2017 ohledně
„Nezákonného zásahu do přístupových práv“
RMČ pověřuje radního pana Jana Bricha odpovědet panu lng Vladimíru Menclovi na jeho email ze dne 4.2.2017 ohledně ..Nezákonneho zásahu do přístupových práv".
1: 10.2.2017

11/64/2017/RMČ - Návrh na změnu přílohy č. 1 k tržnímu řádu

RMČ
1. nesouhlasí se zapracováním návrhu pana Ondřeje Lašáka na zařazení tržního místa na
Kunraticke spojce. parc. Č. 1421/18. k. ú. Šeberov. do nejbližšího návrhu novely tržního řádu
2. pověřuje tajemnicí lng. Martinu Stellovou zaslání odpovědi na Odbor živnostenský a
občanskoprávní MHMP ve smyslu bodu č. 1 tohoto usnesení
1: 10.2.2017

12/64/2017/RMČ - Družstvo náměstí Šeberov - revokace
RMČ ruší usnesení RMČ
1. č. 5/21/RMČ k daru Družstva náměstí Šeberov ze dne 31.8.2015

2. Č. 2/24/RMČ k daru pozemku Družstva náměstí Šeberov městské části ze dne 14.10.2015

13/64/2017/RMČ - Smlouva o spolupráci při zpracování dokumentace plánovaného
náměstí v Šeberově - revokace
RMC ruší usnesení RMC

3/36/RMČ spolupráci při zpracování DL'R plánovaného náměstí \' Šeberox'č ze dne 14.3.2016

14/64/2017/RMČ - Projekt předškolního zařízení- revokace
Návrh usnesení:
RMČ ruší usnesení RMČ

5/28/RMČ k projektu předškolního zařízení ze dne 7.12.2015

15/64/2017/RMČ - Projekt rozšíření ZŠ - revokace
RMČ ruší usnesení RMČ

2/38/RMČ k projektu zs ze dne 4.4.2016

16/64/2017/RMČ - Zpracování dopravní studie - revokace
RMČ ruší usnesení RMČ
7/36/KMČ ke zpracování dopravní studie ze dne 14.3.2016

17/64/2017/RMČ - Nákup nemovitostí č. p. l a č. p. 62 - revokace
RMČ ruší usnesení RMČ
1. Č. 3/37/RMČ k nákupu nemovitostí Č. p. 1 a č. p. 62 ze dne 23.3.2016

L).)

0

2. Č. 3/50/RMČ k nákupu nemovitostí Č. p. 1 11 Č. p. 62 ze dne 29.8.2016
'. 1 1/54/RMČ rexerxační smlouva k nákupu nemovitostí Č. p. 1 a č. p. 62 ze dne 19.10.2016

18/64/2017/RMČ- Infokanál
RMČ souhlasí se zkušební dobou provozu Infokanalu do června 2017. v níž budou projednány
technické možnosti vysílání a rozšíření nabídky & vypsáno VŘ na dodavatele služeb
souvisejících se zajištěním vysílaní. Do té doby budou služby související svysíláním
Infokanalu objednávány jednorazove.

19/64/2017/RMČ - Příprava náměstí Šeberov

RMČ
1. bere na vědomí zápis z přípravné schuzky k námestí Šeberov konané dne 6.2.2017
2. pověřuje starostku lng. Venturovou zasláním dotazu na MHMP ohledně právního posouzení
možnosti zadat zakázku autorovi vybrané studie bez výběrového řízení na základě autorských
práv ke studii
1: 17.2.2017

20/64/2017/RMČ - Dárky jubilantúm
RMČ schvaluje od roku 2017 obdarování jubilantu darky \“ ceně 400.—KČ/kus.

21/64/2017/RV1Č - Dodatek'č. 9 ke zřizovací listině Základní školy

RMČ
1. ruší usnesení 7563/2017/RMČ ze dne 1.2.2017
2.schvaluje dodatekc. 9 ke zřizov ací listine ze dne 12. listopadu 2007 příspčv kové orwanizace
Základní škola. Praha 4. Vladech 6. kterym se mění příloha Č. 2 ke zřizoyací listině
příspěvkové organizace Základní škola. Praha 4. \" Ladech 6 — soupis drobného hmotného
majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové Částce 335921394 Kč

22/64/2017/RMČ- Objednávka vypracování kupní smlouvy na pozemky od Družstva
náměstí Šeberm na HMP/měřeno MČ a pun n1 přípra\u lik\idace DruistVa náměstí
Šeberm
RMC souhlasístjib ednaním vypracování kupní smlomy na pozemky od DruzsIVa náměstí
Šeber0\ na HMP/sveřeno MČ a pra\ 111 přípraw lík\idacc Družst\a náměstí Šeberm u Mar
Pírka.

RNDr. Michaela Archalousová
zastupce starostky MC Praha-Šeberov

Ing. Věra Vašíčková
zástupce starostky MC Praha-Seberov

