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

Usnesení ze 74. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 28.6.2017
1/74/2017/RMČ - Urgence žaloby na určení vlastnictví – pozemky za školkou Hrnčíře
RMČ souhlasí se zasláním urgence definitivního vyřešení duplicitního vlastnictví č. parc. 1407/29 o
výměře 4145 m2 a pozemku č. parc. 1407/30 o výměře 18 m2 Obvodnímu soudu pro Prahu 4
prostřednictvím právní zástupkyně MČ v tomto sporu JUDr. Slivkaničové.
T: 31.7.2017
Zodpovídá: Venturová
2/74/2017/RMČ - Odpuštění záboru Prokopská pouť
RMČ souhlasí s odpuštěním poplatků za zábor veřejného prostranství majitelům atrakcí na Prokopské
pouti ve sportovně – oddychovém areálu v Šeberově v termínu 21.-26.6.2017.
T: 30.6.2017
Zodpovídá: Venturová

3/74/2017/RMČ - Dotace HMP z přebytků hospodaření a dalších finančních zdrojů vůči MČ
RMČ souhlasí s odesláním žádostí na HMP pp. Ropkové, Kislingerové a Javornické o dotace HMP vůči
MČ na následující akce:
•
•
•
•
•
•
•

výkupy pozemků pod Hrnčířskými loukami (pp. Sousedík, Smékalová, Dvořáková,
Procházková, Irving)
výstavba budovy nové základní školy
revitalizace centra v Hrnčířích
výkup rybníků (Hrnčířský, Šeberovský, Brůdek)
výkupy pozemků pod komunikacemi (pp. Černý, Holadová)
multifunkční budova na náměstí Šeberov
oprava hřbitovní zdi a márnice
T: 31.7.2017
Zodpovídá: Venturová

4/74/2017/RMČ - Krátkodobý pronájem sportovně - oddychového areálu na akci Loučení
s prázdninami
RMČ souhlasí s krátkodobým pronájmem sportovně oddychového areálu v Šeberově pro akci „Loučení
s prázdninami“ dne 2.9.2017 za cenu 10 tis. Kč bez DPH, pořádané společností Dům realit.cz
T:31.7.2017
Zodpovídá: Venturová

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

5/74/2017/RMČ - Stavební komise
RMČ bere na vědomí zápis ze stavební komise ze dne 16.6.2017 a pověřuje Ing. Pavlínu Kollárovou,
aby vypracovala vyjádření ke stavebním projektům v souladu se závěry jednání stavební komise.
T: 31.7.2017
Zodpovídá: Kollárová
6/74/2017/RMČ - Uzavírání Smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě
RMČ nesouhlasí s uzavíráním Smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
dokud nebude MČ doručeno rozhodnutí o umístění stavby, která se bude připojovat do energetické sítě
a toto rozhodnutí nenabude právní moci.
T: průběžně
Zodpovídá: Kollárová
7/74/2017/RMČ - Bezplatná výpůjčka špejcharu pro příměstské tábory Dílničky Ája
RMČ souhlasí s bezplatnou výpůjčkou špejcharu panu Vladimíru Stangelovi v termínech 10.7.14.7.2017, 17.7.-21.7.2017 a 7.8.-11.8.2017 pro účely pořádání příměstských táborů Dílničky Ája.
T: 10.7.2017
Zodpovídá: Venturová
8/74/2017/RMČ - Pronájem hrobového místa
RMČ souhlasí s pronájmem urnového hrobového místa na Hrnčířském hřbitově občance Šeberova pí.
Jelínkové.
T: 31.7.2017
Zodpovídá: Dvořáková
9/74/2017/RMČ - Výměna ochranných sítí okolo hřiště u ZŠ a hřiště v Hrnčířích
RMČ schvaluje objednání výměny ochranných sítí okolo hřiště u ZŠ a hřiště v Hrnčířích u firmy Berger
Huck s.r.o., IČ 45535264, za cenu 80691,60,-Kč bez DPH.
T: 31.8.2017
Zodpovídá: Kratochvílová
10/74/2017/RMČ - Žádost o pověšení reklamní cedule ve sportovním areálu v Šeberově dumrealit.cz
RMČ Praha - Šeberov schvaluje záměr pronájmu plochy na oplocení minigolfu na pozemku parc. č.
1449/26 k. ú. Šeberov pro umístění1 ks. lehké reklamní cedule o velikosti 2m x 1m firmě Dumrealit.cz
na dobu neurčitou za úhradu 5000,-Kč/plochu/rok vč. DPH.
T vyvěšení: 30.6.2017
Zodpovídá: Dvořáková

Usnesení 74. RMČ Praha - Šeberov ze dne 28.6.2017
2

11/74/2017/RMČ - Oprava služebního automobilu Fabia
RMČ souhlasí
1/ s provedením servisní prohlídky služebního automobilu Fabia v Autoservisu Hrnčíře,
2/ s objednáním nových letních pneumatik na služební automobil Fabia.
T: 31.7.2017
Zodpovídá: Kratochvílová
12/74/2017/RMČ - Objednávka žaluzií do budovy ÚMČ
RMČ souhlasí s objednáním 7 ks. žaluzií do prostor v 1. patře ÚMČ u spol. GATO s.r.o. za cenu 3485,Kč.
T: 31.7.2017
Zodpovídá: Dvořáková
13/74/2017/RMČ - Provedení ročních kontrol dětských hřišť
RMČ souhlasí s objednáním provedení ročních hlavních kontrol dle ČSN EN 1176 + zpracování
protokolů na dětská veřejná hřiště, která jsou v majetku HMP, svěřeno do správy MČ Praha Šeberov, u
spol. Hřiště hrou s.r.o. IČ: 03673073 za cenu 8400,-Kč bez DPH.
T: 31.7.2017
Zodpovídá: Kratochvílová
14/74/2017/RMČ - Příkazní smlouva s TNT Consulting s.r.o. – Kompostéry pro občany MČ
RMČ souhlasí
1/ s uzavřením příkazní smlouvy č. 0906201702 se spol. TNT Consulting s.r.o., IČ 25528114, na
znovupodání žádosti o dotaci na pořiź ení kompostérů pro občany MČ z další výzvy operačního
programu OPŽP za cenu: přepracování žádosti 5 tis. Kč, zpracování a organizace výběrového řízení 15
tis. Kč, administrace projektu vč. manažerského řízení 5% z obdržené dotace.
2/ s udělením plné moci spol. TNT Consulting s.r.o. ve všech záležitostech a jednáních souvisejících
s podáním žádosti o dotaci a vyřízením dotace na pořiź ení kompostérů pro občany MČ z další výzvy
operačnih́ o programu OPŽP po dobu platnosti příkazní smlouvy č. 0906201702.
T: 31.7.2017
Zodpovídá: Venturová
15/74/2017/RMČ - Veřejná zakázka „Náměstí Šeberov – výstavba“
RMČ souhlasí se zveřejněním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na
veřejnou zakázku „Náměstí Šeberov – výstavba“.
T: 31.7.2017
Zodpovídá: Archalousová
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16/74/2017/RMČ - Veřejná zakázka „Náměstí Šeberov – odstranění stavby - opakované řízení“
RMČ
1/ schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky „Náměstí Šeberov – odstranění stavby – opakované řízení“
na základě doporučení hodnotící komise spol. PRAGOTRADE spol. s r.o., IČ 16189612,
2/ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku „Náměstí Šeberov – odstranění stavby“
s dodavatelem spol. PRAGOTRADE spol. s r.o., IČ 16189612 po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek
podle §241, odst. 2 zákona o veřejných zakázkách za cenu 1800000,-Kč bez DPH.
T: 20.7.2017
Zodpovídá: Venturová
17/74/2017/RMČ - Prodloužení provozní doby předzahrádky restaurace El Asador
RMČ schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.981/1
k.ú.Šeberov se společností DH Centrum s.r.o., sídlo: Loucká 908, 14900 Praha 4 Šeberov, iIČ:28511352,
jednající panem Jaroslavem Dvořákem uzavřené dne 7/10/2010. Dodatek č.1 mění článek IV. Další
povinnosti stran bod 1. Oprávněný je povinen: písmeno c) následovně:
•
•

Dodržovat provozní dobu restauračního zařízení maximálně do 23 hodin a venkovní posezení na
zatížené nemovitosti maximálně do 22 hodin.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
T: 31.7.2017
Zodpovídá: Venturová

RNDr. Michaela
Archalousová

Digitálně podepsal RNDr. Michaela
Archalousová
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RNDr. Michaela Archalousová
Zástupce starostky MČ Praha – Šeberov

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal Ing. Petra
Venturová
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Ing. Petra Venturová
Starostka MČ Praha-Šeberov
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