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

Zápis ze 72. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 31.5.2017
Přítomni: pp. Archalousová, Venturová, Kratochvílová
Zapisuje: Archalousová
Omluveni: Vitvarová, Brich,
Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka ve 16:10.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Na základě proběhlé kontroly plnění usnesení RMČ:
Usnesení 15/70/2017/RMČ – Kronika – dosud nesplněno, termín pro splnění je 31/8/2017
Ostatní usnesení z RMČ č.70 ze dne 3.5.2017 splněna.
Usnesení č.5/71/2017 – termín plnění se bude měnit, termín pro podání žádostí je až 31/7/2017, nikoliv
31/5/2017, jak bylo původně myšleno.
Ostatní usnesení z RMČ č. 71 jsou splněna.
2. Revokace usnesení č. 2/70/2017 ze dne 3.5.2017 – Výpověď smlouvy na zimní údržbu
Green Projekt
Na základě jednání se zástupci společnosti Green Projekt o dosud provádění zimní údržbě doporučuje
RMČ zrušit usnesení o výpovědi smlouvy na zimní údržbu. V říjnu 2017 proběhne koordinační schůzka
která stanoví pravidla pro efektivní fungování zimní údržby v souladu s platnou smlouvou na zimní
údržbu.
Návrh usnesení:
RMČ ruší usnesení č. 2/70/2017 ze dne 3.5.2017 – Výpověď smlouvy na zimní údržbu.
T:ihned
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/72/2017/RMČ
3. Žádost o pronájem urnového hrobového místa na hřbitově v Hrnčířích
Dne 25.5.2017 byla na ÚMČ doručena žádost místního občana p. Pavla Šobra o pronájem urnového
hrobového místa.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem urnového hrobového místa pro občana MČ
Praha Šeberov p. Pavla Šobra.
Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

T:30.6.2017
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/72/2017/RMČ
4. Upřesnění termínu pro znovu podání žádostí na pořízení kompostérů pro občany MČ
z další výzvy operačního programu OPŽP
Na základě dalšího jednání došlo k upřesnění termínu pro podání žádosti na pořízení kompostérů na
31/7/2017.
Návrh usnesení:
RMČ schvaluje posunutí termínu usnesení č.5/71/2017 Znovu podání žádosti na pořiź ení
kompostérů pro občany MČ z další výzvy operačního programu OPŽP na 31/7/2017.
T:31/7/2017
Zodpovídá: Kratochvílová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/72/2017/RMČ
5. Servisní smlouva programového vybavení „Smlouvy“ místo servisní smlouvy programového vybavení
„Codexis“
8.1
MČ má v současné době uzavřeny dvě smlouvy na programové vybavení obsahující právní
normy (Codexis a Aspi). Paní tajemnice, v souladu s uzavřenou smlouvou se společností ATLAS
consulting spol. s r.o., z roku 2014telefonicky 21.3.2017 potvrdila pokračování v trvání smlouvy. Na
základě této skutečnosti spol. Atlas consulting zaslala zálohovou fakturu. PO jejím obdržení se paní
tajemnice rozmyslela a zaslala společnosti výpověď. Výpověď je ale v rozporu s článkem 5. Platnost
smlouvy, kdy výpověď je nutno oznámit 3 měsíce před koncem platnosti smlouvy, což se nestalo.
Proto je nyní navržena alternativa, kdy místo programu na právní normy je možnost výměny za
programové vybavení Smlouvy. Nabytím platnosti nové 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.

Návrh usnesení:
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.
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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
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/72/2017/RMČ
6. Projektová příprava dokončení revitalizace špejcharu v Šeberově
Vzhledem k tomu, že MČ získala účelově vázanou dotaci na centrum Šeberova ve výši 19,6 mil. Kč a
součástí žádosti bylo i dokončení revitalizace špejcharu v ulici V Ladech, poptali jsme několik
projektantů. Nabídku jsme obdrželi od
1. Ing. Arch. Petr Sobotka za cenu 125 tis. Kč bez inženýrské činnosti a autorského dozoru,
autorský dozor rozpočtuje 480,-Kč/hod., inženýrskou činnost nenabízí, není plátce DPH
2. LV Plan s.r.o. – Ing. Vrba za cenu 101 tis. Kč bez inženýrské činnosti a autorského dozoru +
zákonná sazba DPH, inženýrská činnost 28 tis. Kč, autorský dozor 12 tis. Kč, vše bez DPH
Ostatní oslovení nám napsali, že nemají volnou kapacitu. Vzhledem k tomu, že Ing. Vrba už dělal
původní projekt a cenové nabídky jsou srovnatelné, rozhodli jsme se uzavřít smlouvu o dílo se spol. LV
Plan s.r.o.
Návrh usnesení:
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
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 5/72/2017/RMČ
7. Změna nájemce hrobového místa č. 483
Na ÚMČ přišla žádost o změnu nájemce hrobového místa č. 483 z důvodu úmrtí nájemce.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se změnou nájemce hrobového místa č. 483.
T: 30.6.2017
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 6/72/2017/RMČ
8. Změna nájemce hrobového místa č. 315
Na ÚMČ přišla žádost o změnu nájemce hrobového místa č. 315 z důvodu úmrtí nájemce.
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Návrh usnesení:
RMČ souhlasí se změnou nájemce hrobového místa č. 315.
T: 30.6.2017
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 7/72/2017/RMČ
9. Prodloužení nájemní smlouvy na hrobové místo číslo 361
Na ÚMČ přišla žádost o prodloužení nájemní smlouvy na hrobové místo č. 361.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na hrobové místo č. 361.
T: 30.6.2017
Zodpovídá: Dvořáková
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 8/72/2017/RMČ
10. Doplnění městského mobiliáře
Na základě usnesení RMČ ze dne 29.3.2017 č. 20/68/2017/RMČ jsme poptali 3 firmy dodávající
městský mobiliář s konkrétním seznamem mobiliáře, který chceme do MČ pořídit.
1. Advas s.r.o. podala nabídku za 134590 Kč bez DPH
2. Profiba s.r.o. podala nabídku v ceně 149412 Kč bez DPH
3. Kovoart.cz – nepodali nabídku
Návrh usnesení:
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
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 9/72/2017/RMČ
Jednání bylo ukončeno v 17:10 hod.
Zapsala: RNDr. Michaela Archalousová
Ing. Věra Kratochvílová
Zástupce starosty MČ Praha Šeberov

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha-Šeberov
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