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

Usnesení ze 80. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 27. 9. 2017
1/80/2017/RMČ - Natření čelní fasády ZŠ
RMČ
1. schvaluje objednání prací souvisejících s natřením čelní fasády budovy základní školy
V Ladech 6 dle cenové nabídky od společnosti Kis-Kis Fortuna s.r.o., Nitranská 9, Praha 3, IČ:
26149923 za cenu 63491,--Kč bez DPH,
2. pověřuje starostku vystavením objednávky.
T: 30.9.2017
Zodpovídá: Venturová
2/80/2017/RMČ - Vybudování fitparku
RMČ pověřuje místostarostku Kratochvílovou zajištěním 3 nabídek na realizaci fitparku dle podmínek
získané dotace od HMP.
T: 31.10.2017
Zodpovídá: Kratochvílová
3/80/2017/RMČ - Změna nájemce hrobového místa č. 202
RMČ souhlasí se změnou nájemce hrobového místa č. 202 na hřbitově v Hrnčířích.
T: 30.10.2017
Zodpovídá: Dvořáková

4/80/2017/RMČ - Úpravy Hrnčířského hřbitova – truhlářské práce
RMČ souhlasí s objednáním truhlářských prací - výměnu vstupních dveří márnice, úpravu altánu na
rozptylové loučce – od p. Karla Drsky, IČ 63118203 za celkovou cenu 63200,-Kč.

T: 31.10.2017
Zodpovídá: Venturová
5/80/2017/RMČ- Úpravy Hrnčířského hřbitova – vyčištění a oprava studny a pumpy
RMČ souhlasí s objednáním čištění, dezinfekce a opravy studny a opravu ruční pumpy – od p. Jana
Červenky, IČ 71060715 za celkovou cenu 41500,-Kč.
T: 31.10.2017
Zodpovídá: Venturová
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5/80/2017/RMČ - Úpravy Hrnčířského hřbitova – zámečnické práce
RMČ souhlasí s objednáním vyklápěcích horních lunet oken v márnici a nové branky do hřbitovní zdi
od spol. Kovovýroba Rohlík s.r.o., IČ 06279589, za celkovou cenu 36500,-Kč.
T: 31.10.2017
Zodpovídá: Venturová
7/80/2017/RMČ - Stavební komise
RMČ souhlasí s odesláním stanovisek stavebníkům podle závěrů stavební komise ze dne 22.9.2017.
T: 30.9.2017
Zodpovídá: Kollárová
8/80/2017/RMČ - Úpravy Hrnčířského hřbitova – nákup nového mobiliáře
RMČ souhlasí s objednáním 14 ks. laviček kombinace beton + dřevo á 3090,-Kč, 2 ks. odpadkový koš
betonový á 2290,-Kč vč. pozinkované vložky + doprava 3450,- Kč u spol. ADVAS s.r.o., IČ
27549674, cena celkem 52290,-Kč bez DPH.
T: 31.10.2017
Zodpovídá: Kratochvílová
9/80/2017/RMČ - Úpravy Hrnčířského hřbitova – nákup kamenných výrobků
RMČ souhlasí s objednáním studna k sestavení ručně tesané u spol. Tesera CB s.r.o., IČ: 281 32 769
v max. ceně vč. dopravy 30 tis. Kč bez DPH.
T: 31.10.2017
Zodpovídá: Kollárová
10/80/2017/RMČ - Veřejná zakázka malého rozsahu „Úpravy Hrnčířského hřbitova – stavební a
zahradnické práce“
RMČ souhlasí se zveřejněním výzvy k podání nabídky v režimu zakázky malého rozsahu na veřejnou
zakázku „Úpravy Hrnčířského hřbitova – stavební a zahradnické práce“, která bude obsahovat tyto
práce: oprava a nátěr hřbitovní zdi, oprava márnice – oprava a nátěr venkovních omítek, drenáž okolo
márnice, oprava střechy, zámková dlažba pod altán na rozptylové louce, zavlažovací systém na
rozptylové louce, mlatové chodníčky mezi hroby, zahradnické práce – dosadba zeleně, vyčištění
stávající zámkové dlažby a úprava stávající zeleně.
T: 30.10.2017
Zodpovídá: Venturová
11/80/2017/RMČ - Dokumentace pro územní a stavební řízení na „Rekonstrukci komunikací
Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa
RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se spol. d plus projektová a inženýrská a.s., IČ 26760312,
na aktualizaci projektové dokumentace pro DUR a dokumentaci pro stavební povolení v podrobnosti
prováděcí dokumentace na „Rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa“ Za
cenu 550 tis. Kč bez DPH.
T: 30.10.2017
Zodpovídá: Venturová
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12/80/2017/RMČ - Veřejná zakázka v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na
„Rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa – údržbové práce mezi ulicí
U Školky a stávající strouhou v Hrnčířských loukách“
RMČ souhlasí se zveřejněním výzvy k podání nabídky v režimu zjednodušeného podlimitního řízení
na „Rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa – údržbové práce mezi ulicí U
Školky a stávající strouhou v Hrnčířských loukách“ podle studie spol. d plus projektová a inženýrská
a.s.
T: 30.10.2017
Zodpovídá: Venturová
13/80/2017/RMČ - Mobilní aplikace – spol. Anywhere s.r.o. – roční paušál
RMČ souhlasí s uzavřením objednávky na provozování systému se stanoveným ročním tarifem 8.160,Kč bez DPH se společností Anywhere s.r.o., IČ:27905047.
T: 30.10.2017
Zodpovídá: Venturová
14/80/2017/RMČ - Kronikář
RMČ bere na vědomí, že kroniku MČ bude psát paní Mgr. Marta Bartoňová. S paní Bartoňovou bude
uzavřena dohoda o provedení práce.
T: 30.10.2017
Zodpovídá: Dvořáková
15/80/2017/RMČ - Odměny ředitelům zřízených organizací – ZŠ, MŠ
RMČ schvaluje pololetní odměny podle platných schválených pravidel hodnocení ředitelů zřízených
organizací ve výši jednoho hrubého platu pro pana ředitele ZŠ V Ladech 6 Mgr. Jaroslava Střeštíka a
ve výši jednoho hrubého platu pro ředitelku MŠ Na Příčné mezi 186 Dagmar Řehákovou.
T: 30.10.2017
Zodpovídá: Venturová
16/80/2017/RMČ - Úpravy Hrnčířského hřbitova – nákup kamenných výrobků
RMČ souhlasí s objednáním 3 ks. kamenných umyvadel a 2 ks. koryt na konve u spol. Kameny.cz
s.r.o., IČ: 05716063 v max. ceně vč. dopravy 61 tis. Kč včetně DPH.
T: 31.10.2017
Zodpovídá: Kollárová

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2017.09.27
Venturová Datum:
11:33:19 +02'00'

Ing. Petra Venturová
Starostka MČ Praha Šeberov

RNDr.
Michaela
Archalousová

Digitálně podepsal
RNDr. Michaela
Archalousová
Datum: 2017.09.27
11:35:12 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
Zástupce starosty MČ Praha Šeberov
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