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

Usnesení ze 73. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 12.6.2017
1/73/2017/RMČ - Změna nájemce hrobového místa č. 296
RMČ souhlasí se změnou nájemce hrobového místa č. 296.
T: 30.6.2017
Zodpovídá: Dvořáková
2/73/2017/RMČ - Souhlasné prohlášení o přechodu svěřené správy nemovitostí ve vlastnictví
HMP s MČ Praha – Kunratice v důsledku změny hranic městských částí
RMČ souhlasí se zařazením schválení souhlasného prohlášení o přechodu svěřené správy nemovitostí
ve vlastnictví HMP s MČ Praha – Kunratice v důsledku změny hranic městských částí na příští jednání
ZMČ.
T: 16.6.2017
Zodpovídá: Venturová
3/73/2017/RMČ - Vyjádření k technické studii Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapa
na dálnici D1 přes Exit 4 a technické studii Vestecké spojky
RMČ souhlasí se zařazením schválení vyjádření k technické studii Optimalizace napojení Vestecké
spojky, II. etapa na dálnici D1 přes Exit 4 a technické studii Vestecké spojky na příští jednání ZMČ.
T: 16.6.2017
Zodpovídá: Venturová
4/73/2017/RMČ - Dotace neziskovým organizacím prioritně pro rozvoj sportovní výchovy
mládeže v oblasti sportovních aktivit
RMČ souhlasí se zařazením schválení dotace neziskovým organizacím prioritně pro rozvoj sportovní
výchovy mládeže v oblasti sportovních aktivit na příští jednání ZMČ.
T: 16.6.2017
Zodpovídá: Venturová
5/73/2017/RMČ - Záměr pronajmout objekt špejchar
RMČ souhlasí se zařazením schválení pronájmu objektu špejchar konkrétnímu zájemci Ing. Tomáši
Petrovi pro účely Centra služeb pro využití volného času pro občany MČ Praha - Šeberov a blízkého
okolí, pořádání kulturně vzdělávacích a zábavních akcí na příští jednání ZMČ.
T: 16.6.2017
Zodpovídá: Venturová
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6/73/2017/RMČ - Veřejná zakázka „Náměstí Šeberov – odstranění stavby“ – vyloučení uchazečů
RMČ vylučuje ze zadávacího řízení „Náměstí Šeberov – odstranění stavby“ na základě doporučení
hodnotící komise z důvodu řádného neprokázání kvalifikace:
1/ spol. Waldstain.cz a.s., IČ 27921646
2/ spol. Bau-Const sociální podnik s.r.o., IČ 49242869
T: 12.6.2017
Zodpovídá: Venturová

7/73/2017/RMČ - Veřejná zakázka „Náměstí Šeberov – odstranění stavby“ – zrušení zadávacího
řízení
RMČ souhlasí na základě doporučení hodnotící komise se zrušením zadávacího řízení na Veřejnou
zakázku „Náměstí Šeberov – odstranění stavby“.
T: 12.6.2017
Zodpovídá: Venturová

8/73/2017/RMČ - Veřejná zakázka „Náměstí Šeberov – odstranění stavby - opakované řízení“
RMČ souhlasí
1/ se zveřejněním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku
„Náměstí Šeberov – odstranění stavby – opakované řízení“,
2/ s přímým oslovením 5 dodavatelů:
a/ Bau-Const sociální podnik s.r.o., IČ 49242869,
b/ Waldstain.cz a.s., IČ 27921646,
c/ MV BAU, s.r.o., IČ 02376351
d/ HEKRA stavební s.r.o., IČ 241 934 53
e/ HLADÍK, s.r.o., IČ 64942724
T: 13.6.2017
Zodpovídá: Venturová

9/73/2017/RMČ - Provozní řád – Dětské dopravního hřiště
RMČ souhlasí s aktualizovaným Provozním řádem dětského dopravního hřiště. Provozní řád bude
zveřejněn na www.seberov.cz.
T: 30.6.2017
Zodpovídá: Archalousová
10/73/2017/RMČ - Stavební komise
RMČ bere na vědomí zápisy ze stavební komise ze dne 19.5.2017 a 2.6.2017 a pověřuje Ing. Pavlínu
Kollárovou, aby vypracovala vyjádření ke stavebním projektům v souladu se závěry jednání stavební
komise.
T: 30.6.2017
Zodpovídá: Kollárová
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11/73/2017/RMČ - Rozpuštění rezervního fondu ZŠ
RMČ souhlasí s rozpuštěním rezervního fondu ZŠ V Ladech 6, Praha Šeberov na:
1/ upgrade webových stránek a wifi (nový redakční systém webových stránek, zprovoznění wifi
signálu po škole) 45 tis. Kč,
2/ opravy a modernizace budovy školy (výměna podlahových krytin ve 2 třídách, výměna sifonů na
toaletách, malování, oprava zdí) 155 tis. Kč.
Prostředky z rezervního fondu nebudou použity na pořízení dlouhodobého hmotného majetku
v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč.
T: 31.8.2017
Zodpovídá: Archalousová
12/73/2017/RMČ - Program 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov
RMČ schvaluje program 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Šeberov, konaného dne 26. 6. 2017 od
18:00 hodin ve Špejcharu, ul. V Ladech:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola zápisu předchozího zasedání
Kontrola plnění předchozích usnesení
Vyjádření k technické studii Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapa na dálnici
D1 přes Exit 4 a technické studii Vestecké spojky.
7. Dotace neziskovým organizacím prioritně pro rozvoj sportovní výchovy mládeže v
oblasti sportovních aktivit
8. Pronájem objektu špejchar konkrétnímu zájemci Ing. Tomáši Petrovi pro účely Centra
služeb pro využití volného času pro občany MČ Praha Šeberov a blízkého okolí, pořádání
kulturně vzdělávacích a zábavních akcí
9. Souhlasné prohlášení o přechodu svěřené správy nemovitostí ve vlastnictví HMP s MČ
Praha – Kunratice v důsledku změny hranic městských částí
10. Různé, informace
RMČ souhlasí s doplněním rozpočtových změn do programu 22. zasedání ZMČ dne 26.6.2017, pokud
bude třeba nějaké schválit.
T: 16.6.2017
Zodpovídá: Venturová

RNDr. Michaela Archalousová
Zástupce starostky MČ Praha – Šeberov

Ing. Petra Venturová
Starostka MČ Praha-Šeberov

Usnesení 73. RMČ Praha - Šeberov ze dne 12.6.2017
3

