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

Zápis z 102. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov
konaného dne 15.8.2018
Přítomni: pp. Archalousová, Venturová, Vitvarová, Brichová Kratochvílová
Zapisuje: p. Archalousová
Omluveni: pp. Brich, Šteflová – dlouhodobá pracovní neschopnost
Přílohou originálu zápisu je prezenční listina.
Rada je usnášeníschopná.
Jednání rady zahájila a vedla starostka v 16:00.
1. Kontrola plnění usnesení RMČ
Všechna usnesení jsou průběžně plněna. Všechna jsou již splněna nebo probíhají.
2. Mateřská škola Hrnčíře
Vzhledem k některým nepředvídatelným skutečnostem při výstavbě MŠ Hrnčíře jednáme o posunutí
termínu dokončení díla podle smlouvy o dílo č. 44/2018 na zakázku „Novostavba pavilonu mateřské
školy Hrnčíře“ s dodavatelem spol. PRAGOTRADE spol. s r.o., IČ 16189612 a o předčasném užívání
stavby tak, aby mohla již přijatá třída MŠ Hrnčíře začít docházku od 3.9.2018 s dovozem jídla z MŠ
Šeberov a děti do další třídy by byly děti přijaty po konečné kolaudaci celého nového pavilonu. Pro
posunutí termínu bude nutné uzavřít dodatek č. 1 k uvedené smlouvě. Dodatkem se nebude měnit cena
za dílo, ale pouze posunovat termín dokončení díla. Dodatek vypracuje na naší žádost právník JUDr.
Bureš.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí
1. s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 44/2018 na zakázku „Novostavba pavilonu
mateřské školy Hrnčíře“ s dodavatelem spol. PRAGOTRADE spol. s r.o., IČ 16189612,
kterým se bude upravovat termín dokončení díla a způsob fakturace, celková cena díla zůstane
beze změny, znění dodatku zpracuje DBK Partners,
2. s uzavřením dohody o předčasném užívání stavby MŠ Hrnčíře s dodavatelem stavby spol.
PRAGOTRADE spol. s r.o., IČ 16189612.
T: 15.9.2018
Zodpovídá: Venturová
Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 1/102/2018/RMČ

3. Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě na technický dozor MŠ Hrnčíře
Vzhledem k tomu, že výstavba MŠ Hrnčíře bude zřejmě trvat déle, než bylo původně plánováno, je
třeba udělat dodatek k mandátní smlouvě č. 45/2018 na technický dozor na výstavbu nového
pavilonu MŠ Hrnčíře se spol. ORMI INVESTMENT, s.r.o., IČ 283 78 164 schválené dne 28.5.2018
usnesením č. 19/97/2018/RMČ s prodloužením termínu výstavby za cenu 13 tis. Kč za každý další
započatý měsíc výstavby počínaje měsícem září 2018 až do konečné kolaudace.
Návrh usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č. 45/2018 na technický dozor na
výstavbu nového pavilonu MŠ Hrnčíře se spol. ORMI INVESTMENT, s.r.o., IČ 283 78 164 schválené
dne 28.5.2018 usnesením č. 19/97/2018/RMČ s prodloužením termínu výstavby za cenu 13 tis. Kč za
každý další započatý měsíc výstavby počínaje měsícem září 2018 až do konečné kolaudace.
T: 15.9.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 2/102/2018/RMČ

4. Žádost o předběžný souhlas se záborem na Kunratické spojce
Dne 8.8.2018 došla na ÚMČ žádost o předběžný souhlas se záborem na Kunratické spojce od pí.
Michaely Káňové, dále došla další žádost dne 13.8.2018 o předběžný souhlas se záborem na
Kunratické spojce od pí. Karoliny Drábové, obě pro prodej sezónního ovoce v roce 2019. Jedná se o
nájemkyně, které zde prodávají sezónní ovoce opakovaně již několik let a nejsou s nimi žádné
problémy. Po našem předběžném souhlasu se záborem vyvěsí záměr pronájmu TSK na svojí úřední
desku a vybere nájemce, se kterým pak TSK uzavře nájemní smlouvu. Na jejím základě potom naše
MČ vybírá poplatek za zábor. O nájemci tak rozhoduje TSK.
Návrh usnesení:
RMČ předběžně souhlasí se záborem veřejného prostranství pro prodej sezónního ovoce v roce 2019
na tržním místě na Kunratické spojce (část pozemku parc. č. 1421/18 v k. ú. Šeberov) pro
1. pí. Michaelu Káňovou,
2. pí. Karolinu Drábovou.
T: 15.9.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 3/102/2018/RMČ
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5. Smlouva o zřízení služebnosti s Mgr. Michaelou Čihákovou
Návrh usnesení:
RMČ
1. souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti s Mgr. Michaelou Čihákovou na vybudování
plynovodní, vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 357/2, 1470/144 a 313/3 v k.
ú. Šeberov za jednorázovou náhradu ve výši 5000,- Kč za každou přípojku, tedy celkem 15 000,Kč bez DPH,
2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.

T: 15.9.2018
Zodpovídá: Venturová
Hlasování: všichni pro
Bylo přijato usnesení 4/102/2018/RMČ

6. Termíny RMČ
Středa 29.8.
Úterý 11.9.
Středa 26.9.

Jednání bylo ukončeno v 17:00 hod.
Zapsala: Michaela Archalousová

RNDr. Michaela
Archalousová

Digitálně podepsal RNDr.
Michaela Archalousová
Datum: 2018.08.16
10:39:36 +02'00'

RNDr. Michaela Archalousová
Zástupce starostky MČ Praha - Šeberov

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2018.08.16
Venturová Datum:
10:32:39 +02'00'

Ing. Petra Venturová
Starostka MČ Praha - Šeberov
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