
Městská část Praha 17
67. jednání Rady městské části

Ze dne 10.04.2017

uSNESENÍ
us RMČ 000153/2017

Svěření pravomocí Rady městské části Praha 17 podle § 94 odst. 3, část věty
za středníkem zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, starostce Městské části Praha 17 a Úřadu Městské části
Praha 17

Rada městské Části

1. projednala

svěření pravomocí Rady městské Části Praha 17 Zcela nebo zčásti svěřit starostovi
městské Části nebo úřadu městské Části (§ 94 odst. 3, Část věty za středníkem Zákona

Č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve Znění pozdějších předpisů) v tomto
rozsahu:

Starostce městské Části Praha 17 svěřuje

veškeré pravomoci, které jsou tímto usnesením svěřeny úřadu,
0 uzavírání darovacích smluv, v nichž obdarovanou je Městská Část Praha 17, a to
do výše 100. 000,- KČ včetně,
schvalování přijetí darů pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je
Městská část Praha 17,
rozhodování o poskytnutí dočasného ubytování v krizovém bytu,
specifikovaném v interní normě vydané tajemníkem úřadu,
pověřovat Zaměstnance Městské části Praha 17 k jednání jménem Městské
Části Praha 17,
Zplnomocňovat externí subjekty k zastupování Městské částí Praha 17 v jednání
před justičními, správními Orgány a dalšími orgány veřejné moci,
dávat a rušit výpověďz nájmu.

Úřadu městské části Praha 17 svěřuje:

1. Tajemníkovi úřadu

rozhodovat o náhradě škody a o vyřazování drobného hmotného majetku
a o nakládání s ním, aıto vše na Základě návrhu jím zřízené komise,
udělovat souhlas pro Uřad práce podle § 33 odst. 6 Zákona Č. 111/2006 Sb., o
hmotné nouzi, ve Znění pozdějších předpisů,
uzavírání smluv k Zajištění běžného provozu úřadu do výše plnění 100.000,- Kč
včetně v jednotlivých případech, jakož i změny výše uvedených smluv a o jejich
dodatky.

2. Vedoucím odborů podepisovat objednávky do výše plnění 100000,- Kč
včetně v jednotlivých případech; přičemž podpis Objednávky nad 50.000 ,- Kč
včetně podléhá schválení věcně příslušného uvolněného Člena Zastupitelstva
Městské části Praha 17 nebo tajemníka úřadu Městské Části Praha 17

3. Vedoucímu Odboru správy obecního majetku uzavírání těchto Smluv:



0 Smlouva o smlouvě budoucí o připojení Ze sítí NN (přípojky),
0 Smlouva o sdružených Službách dodávky elektřiny,

0.....

O Smlouva o připojení k distribuční soustavě Pražské plynárenské Distribuce,
a.s.,
Smlouva o provozování plynárenského Zařízení,
Smlouva o sdružených Službách dodávky a odběru Zemního plynu,
Smlouva o dodávce tepelné energie,
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod,
Smlouva o svozu a odstranění komunálního odpadu,
Učastnické Smlouvy týkají se poskytování „hlasových a datových Služeb“ 02

Czech Republic, a.s.,
Smlouva o nájmu pozemku na dobu nejdéle 29 dní,

0 Smlouva nájmu hrobových míst,
jakož i Změny výše uvedených smluv a o jejich dodatky.

2. schvaluje

svěření pravomocí Rady městské části Praha 17 podle § 94 odst. 3, část věty Za

středníkem Zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve Znění pozdějších
předpisů, starostce Městské Části Praha 17 a Uřadu Městské části Praha 17 v tomto

rozsahu:

Starostce městské části Praha 17 Svěřuje

0 veškeré pravomoci, které jsou tímto usnesením svěřeny úřadu,
0 uzavírání darovacích smluv, v nichž obdarovanou je Městská část Praha 17, a to
do výše 100.000,- Kč včetně,
schvalování přijetí darů pro příspěvkové organizace, jejichž Zřizovatelem je
Městská část Praha 17,
rozhodování o poskytnutí dočasného ubytování v krizovém bytu,
specifikovaném v interní normě vydané tajemníkem úřadu,
pověřovat Zaměstnance Městské Části Praha 17 k jednání jménem Městské
části Praha 17,
zplnomocňovat externí subjekty k Zastupování Městské části Praha 17 v jednání
před justičními, správními orgány a dalšími orgány veřejné moci,
dávat a rušit výpověď z nájmu.

Úřadu městské části Praha 17 svěřuje:

1. Tajemníkovi úřadu

rozhodovat o náhradě škody a o vyřazování drobného hmotného majetku
a o nakládání s ním, a, to vše na Základě návrhu jím zřízené komise,
udělovat souhlas pro Uřad práce podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., O
hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
uzavírání Smluv k Zajištění běžného provozu úřadu do výše plnění 100.000,- Kč
včetně v jednotlivých případech, jakož i Změny výše uvedených smluv a o jejich
dodatky.

2. Vedoucím odborů podepisovat Objednávky do výše plnění 100.000,- Kč
včetně v jednotlivých případech; přičemž podpis objednávky nad 50.000 ,- Kč
včetně podléhá schválení věcně příslušného uvolněného člena zastupitelstva
Městské Části Praha 17 nebo tajemníka úřadu Městské části Praha 17

3. Vedoucímu Odboru správy obecního majetku uzavírání těchto smluv:



0 Smlouva O Smlouvě budoucí o připojení ze sítí NN (přípojky),
0 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny,
Smlouva o připojení k distribuční soustavě Pražské plynárenské Distribuce,
a.s.,
Smlouva o provozování plynárenského Zařízení,
Smlouva o sdružených službách dodávky a Odběru Zemního plynu,
Smlouva o dodávce tepelné energie,
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod,
Smlouva o svozu a Odstranění komunálního Odpadu,
UČastnické smlouvy týkají se poskytování „hlasových a datových služeb" 02

Czech Republic, a.s.,

Smlouva o nájmu pozemku na dobu nejdéle 29 dní,
0 Smlouva nájmu hrobových míst,
0 jakož i změny výše uvedených smluv a o jejich dodatky.

3. ukládá

tajemníkovi Úřadu Městské Části Praha 17 zapracovat svěřené pravomoci do

Organizačního řádu Městské Části Praha 17

Usnesení- Schváleno (Pro: 7, Proti: O, Zdržel Se: O, ka: )

J

,Zástupce starostky MČ Praha 1 7 Zástupce
Hájek
ky MC Praha 17


