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

Usnesení z 95. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 25.4.2018
1/95/2018/RMČ - Organizační řád - aktualizace
RMČ
1. schvaluje předložený Organizační řád,
2. schvaluje předložené Schéma organizační struktury,
3. ruší Organizační řád a Schéma organizační struktury schválené dne 3.5.2017 usnesením č.
11/70/2017/RMČ.
4. Schválený Organizační řád i Schéma organizační struktury jsou přílohou tohoto usnesení a budou
zveřejněny na www.seberov.cz.
T: 30.4.2018
Zodpovídá: Venturová
2/95/2018/RMČ - Revokace usnesení č. 1/69/2017/RMČ ze dne 12.4.2017
RMČ ruší usnesení č. 1/69/2017/RMČ ze dne 12.4.2017.

3/95/2018/RMČ - Výměna zámků na ÚMČ
RMČ souhlasí s objednáním výměny všech zámků a klíčů v budově ÚMČ v souvislosti se zavedením
podmínek GDPR od Zámečnictví Abraka, p. Zdeněk Vrtiška, IČ 47612126, za 31891 Kč bez DPH.
T: 30.4.2018
Zodpovídá: Venturová
4/95/2018/RMČ - Ceník pronájmu v Baráčnické rychtě
RMČ schvaluje upravený ceník pronájmu BR, kde se sazba pro pravidelné kroužky určené pro děti do
15 let snižuje o 30 %, a ukládá správkyni BR seznámit s tím jednotlivé lektory. Upravený ceník je
přílohou tohoto usnesení a bude zveřejněn.
T: 15.5.2018
Zodpovídá: Carrillo

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

5/95/2018/RMČ - Veřejná zakázka č. 2/2018 „Novostavba pavilonu mateřské školy Hrnčíře“
RMČ souhlasí se zveřejněním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na
veřejnou zakázku č. 2/2018 „Novostavba pavilonu mateřské školy Hrnčíře“.
T: 26.4.2018
Zodpovídá: Archalousová
6/95/2018/RMČ - Veřejná zakázka č. 3/2018 „Mateřská škola Hrnčíře – odstranění budovy“
RMČ souhlasí se zveřejněním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na
veřejnou zakázku č. 3/2018 „Mateřská škola Hrnčíře – odstranění budovy“.
T: 26.4.2018
Zodpovídá: Archalousová

7/95/2018/RMČ - Veřejná zakázka č. 4/2018 „Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a
Rojická - II. etapa“
RMČ souhlasí se zveřejněním výzvy k podání nabídky v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na
veřejnou zakázku č. 4/2018 „Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa“.
T: 15.5.2018
Zodpovídá: Archalousová
8/95/2018/RMČ - Dotace neziskovým organizacím na sportovní činnost mládeže
RMČ
1. schvaluje Podmínky pro udělení dotací nestátním neziskovým organizacím působícím na území
MČ, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v
jednotlivých nestátních neziskových organizacích, v roce 2018
2. schvaluje zveřejnění výzvy pro podání žádostí za účelem poskytnutí dotace nestátním
neziskovým organizacím působícím na území MČ, které zajišťují dlouhodobě organizovanou
sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích,
v souladu s Podmínkami pro udělení dotací
3. Podmínky pro udělení dotací i výzva pro podání žádostí budou zveřejněny na 15 dní na
webových stránkách www.seberov.cz.
4. Přidělení dotací bude zařazeno na program příštího zasedání ZMČ.
T: 25.6.2018
Zodpovídá: Venturová
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9/95/2018/RMČ - Ozvučení dětského dne
RMČ souhlasí s objednáním ozvučení dětského dne 1.6.2018 ve sportovně oddychovém areálu
v Šeberově od p. Petra Rolla, IČ 42569168, za 8 tis. Kč.
T: 1.6.2018
Zodpovídá: Venturová

10/95/2018/RMČ - Vyřezání písmen do vstupních stříšek špejcharu
RMČ schvaluje objednání vyřezání písmen do vstupních stříšek špejcharu do plechu 10 mm od spol.
SToKRa s.r.o., IČ 24843466, za cenu 15420,-Kč bez DPH.
T: 15.5.2018
Zodpovídá: Venturová

11/95/2018/RMČ - Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2017
RMČ souhlasí se zařazením zprávy o činnosti finančního výboru na příští jednání ZMČ.
T: 25.6.2018
Zodpovídá: Venturová

12/95/2018/RMČ - Kontejner na použitý textil
RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce 1 ks sběrného kontejneru na textil se spol. POTEX s.r.o.,
IČ: 251 90 342, v rámci programu „Ekologicko-charitativní projekt POTEX“ na dobu neurčitou a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
T: 31.7.2018
Zodpovídá: Venturová
13/95/2018/RMČ - Oprava cyklostezky u Jordánku
RMČ souhlasí s objednáním opravy cyklostezky okolo rybníku Jordánek od spol. INPROS PRAHA a.s.,
IČ 47114444, za cenu 198 286,50 Kč bez DPH.
T: 15.5.2018
Zodpovídá: Venturová

14/95/2018/RMČ - Směrnice
RMČ schvaluje předloženou
1. směrnici evidence docházky,
2. směrnici na užívání výpočetní techniky a mobilních telefonů.
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15/95/2018/RMČ - Zařízení kuchyňky v 1. patře ÚMČ
RMČ souhlasí s objednáním malé lednice, rychlovarné konvice a mikrovlnné trouby pro kuchyňku v 1.
patře ÚMČ v celkové ceně 6306,-Kč od spol. Alza.
T: 30.4.2018
Zodpovídá: Fialová
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