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

Usnesení ze 71. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 17.5.2017

1/71/2017/RMČ - Stavební komise
RMČ bere na vědomí zápis ze stavební komise ze dne 5.5.2017 a pověřuje Ing. Pavlínu Kollárovou, aby
vypracovala vyjádření ke stavebním projektům v souladu se závěry jednání stavební komise.
T: 30.5.2017
Zodpovídá: Kollárová

2/71/2017/RMČ - Vyjmutí bytů z bytového fondu MČ Praha - Šeberov
RMČ souhlasí s vyjmutí 2 bytů v 1. patře na adrese K Hrnčířům 160 z bytového fondu HMP, svěřeno
MČ Praha - Šeberov.
RMČ konstatuje, že prostory na adrese K hrnčířům 160, budou sloužit jako kanceláře a služebna Městské
policie.
RMČ pověřuje paní Kollárovou k podání žádosti o změnu užívání prostor z bytu na kanceláře na
příslušném odboru výstavby.
RMČ konstatuje, že nemá žádné další bytové jednotky ve svěřené správě od HMP.
T: 15.6.2017
Zodpovídá: Kollárová

3/71/2017/RMČ - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s p. Miroslavem
Krejčiříkem
RMČ
1. souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s p.
Miroslavem Krejčiříkem na vybudování přípojky splaškové kanalizace pro pozemek parc.
č. 322/1 k. ú. Šeberov za jednorázovou náhradu 5000,-Kč bez DPH,
2. pověřuje starostku podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě.
T: 15.6.2017
Zodpovídá: Venturová
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4/71/2017/RMČ - Dokončení prací na elektru sport-areál – nabídka na dokončení elektro prací
RMČ souhlasí s objednáním elektro prací na sport areálu Šeberov s panem Kamilem Kučerou, bytem
Hrusická 2516/24, Praha 4, 141 00, IČ: 15123529, DIČ: CZ6504212143, dle jeho nabídky, za cenu
37.602,-Kč. Cena je konečná, pan Kučera není plátcem DPH. Nabídka je přílohou usnesení.
T: 31.5.2017
Zodpovídá: Venturová

5/71/2017/RMČ - Znovupodání žádosti na pořízení kompostérů pro občany MČ z další výzvy
operačního programu OPŽP
RMČ
1. souhlasí se znovupodáním žádosti na pořiź ení kompostérů pro občany MČ z další výzvy
operačnih́ o programu OPŽP,
2. souhlasí s objednáním přepracování žádosti z minulé výzvy u spol. TNT Consulting za cenu
5 tis. Kč bez DPH.
T: 31.5.2017
Zodpovídá: Kratochvílová

6/71/2017/RMČ - Vícepráce V Ladech II. – obnova povrchu komunikace Commatel Uher s.r.o.
RMČ schvaluje proplacení víceprací na základě skutečně provedených prací (po přeměření se zjistilo,
že byly vyasfaltovány větší plochy, než byly rozpočtovány) v částce 119 732,-Kč bez DPH spol.
Commatel Uher s.r.o., souvisejících s veřejnou zakázkou Obnova povrchu ulice V Ladech II, schválenou
1/1MIM/2017/RMČ dne 20.4.2017, pro firmu COMMATEL-Uher s.r.o., IČ:27092348,
DIČ:CZ27092348, Staňkova 922/44, Praha 4, 149 00, na opravu povrchu komunikace V Ladech II. za
cenu 602050,--Kč bez DPH.
T: 31.5.2017
Zodpovídá: Venturová

7/71/2017/RMČ - Oprava výtluků v pokračující části ulice V Ladech
RMČ souhlasí s proplacením faktury za opravu výtluků spol. COMMATEL-Uher s.r.o., IČ:27092348,
DIČ:CZ27092348, Staňkova 922/44, Praha 4, 149 00 dle cenové nabídky, za cenu 35 170Kč bez DPH.
T: 31.5.2017
Zodpovídá: Venturová
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8/71/2017/RMČ - Oprava povrchu v pokračující části ulice V Ladech
RMČ souhlasí s proplacením faktury za opravu části ulice V Ladech II – tzv. výhybny, která nebyla
zahrnuta ve výkazu výměr zakázky Obnova povrchu ulice V Ladech II, spol. COMMATEL-Uher s.r.o.,
IČ:27092348, DIČ:CZ27092348, Staňkova 922/44, Praha 4, 149 00 dle cenové nabídky, za cenu
41 152Kč bez DPH.
T: 31.5.2017
Zodpovídá: Venturová

9/71/2017/RMČ - Zástup za pana Chvátala
RMČ souhlasí se zajištěním zástupu za pana Chvátala, který je v pracovní neschopnosti následovně:
1. na základě dohody o provedení práce bude p. Jan Pautler zajišťovat svoz košů po území městské
části, seč hřbitova, sport areálu,
2. sdružení 1.CHD a spol. Komwag bude zajišťovat seč zeleně u rybníku Šmatlík, částečně sport
areál, u Úřadu, a bude MČ fakturovat dle skutečně odvedené práce, s jednotkovými cenami jako
ve smlouvě na údržbu zeleně s městskou částí.
T: po dobu pracovní neschopnosti p. Chvátala
Zodpovídá: Kratochvílová

10/71/2017/RMČ - Zábor veřejného prostranství pro filmové natáčení
RMČ bere na vědomí zábor veřejného prostranství v ulici Plečnikova dne 22.5.2017 pro účely
televizního natáčení.

RNDr. Michaela Archalousová

Ing. Věra Kratochvílová

Zástupce starostky MČ Praha Šeberov

Zástupce starostky MČ Praha-Šeberov
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