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

Usnesení ze 72. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 31.5.2017
1/72/2017/RMČ - Revokace usnesení č. 2/70/2017 ze dne 3.5.2017 – Výpověď smlouvy na zimní
údržbu Green Projekt
RMČ ruší usnesení č. 2/70/2017 ze dne 3.5.2017 – Výpověď smlouvy na zimní údržbu.
T:ihned
Zodpovídá: Venturová
2/72/2017/RMČ - Žádost o pronájem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích
RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem urnového hrobového místa pro občana MČ
Praha Šeberov p. Pavla Šobra.
T:30.6.2017
Zodpovídá: Dvořáková
3/72/2017/RMČ - Upřesnění termínu pro znovu podání žádostí na pořízení kompostérů pro
občany MČ z další výzvy operačního programu OPŽP
RMČ schvaluje posunutí termínu usnesení č.5/71/2017 Znovu podání žádosti na pořízení kompostérů
pro občany MČ z další výzvy operačnih́ o programu OPŽP na 31/7/2017.
T:31/7/2017
Zodpovídá: Kratochvílová
4/72/2017/RMČ - Servisní smlouva programového vybavení „Smlouvy“ místo servisní smlouvy programového
vybavení „Codexis“
RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy se společností ATLAS consulting spol. s r.o., na licenci k užití
programového vybavení SMLOUVY, včetně software Manažer datových schránek za cenu 30.000 bez
DPH.
Nabytím platnosti této servisní smlouvy končí platnost a účinnost původní Servisní smlouvy č.
493140016 programového vybavení CODEXIS uzavřené dne 16.1.2014 a ve vztahu k této smlouvě již
nebude dodavatelem dále plněno ani požadováno po odběrateli jakékoli finanční plnění.

T:30.6.2017
Zodpovídá: Venturová

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

5/72/2017/RMČ - Projektová příprava dokončení revitalizace špejcharu v Šeberově
RMČ
1. Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se spol. LV plan s.r.o., IČ 28926838, za celkovou cenu 141
tis. Kč bez DPH.
2. Pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
T: 15.6.2017
Zodpovídá: Venturová
6/72/2017/RMČ - Změna nájemce hrobového místa č. 483
RMČ souhlasí se změnou nájemce hrobového místa č. 483.
T: 30.6.2017
Zodpovídá: Dvořáková
7/72/2017/RMČ - Změna nájemce hrobového místa č. 315
RMČ souhlasí se změnou nájemce hrobového místa č. 315.
T: 30.6.2017
Zodpovídá: Dvořáková
8/72/2017/RMČ - Prodloužení nájemní smlouvy na hrobové místo číslo 361
RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na hrobové místo č. 361.
T: 30.6.2017
Zodpovídá: Dvořáková
9/72/2017/RMČ - Doplnění městského mobiliáře
RMČ
1. schvaluje doplnění městského mobiliáře dle cenové nabídky od spol. Advas s.r.o. za cenu 134590
Kč bez DPH
2. pověřuje Ing. Kratochvílovou vystavením objednávky a rozmístěním mobiliáře.
T: 31.8.2017
Zodpovídá: Kratochvílová

RNDr. Michaela Archalousová
zástupce starostky MČ Praha – Šeberov

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha-Šeberov
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