
Městská část Praha - Dáblice

Zastupitelstvo městské části

 
17.2asedání

dne1.3.2017

 

USNESENÍ č. xxx/17IZMČ

k odpisu pohledávek a závazků

Zastupitelstvo MČ po projednání

I. souhlasi

1.1 s odpisem pohledávky vůči společnosti Technická správa komunikací h. m. Prahy

ve výši 20.467,85 Kč

1.2 s odpisem pohledávky vůči paní—ve výši 32.943,- Kč

1.3 s odpisem závazku ke společnosti Wefel, s.r.o. ve Wši 87.182,26 Kč

ll. pověřuje:

vedoucí FiO zaúčtováním operací

Ing. Mgr. Martin Tumpach Ing. Miloš Růžička

zástupce starosty starosta
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Peněžn[_ ústav: ' .-

-- * ppr: banka a.s. Technická správakomunikací hl.m.Prahy

Evropská 2690/17 Řásnovka 770/8

16041 Praha6 11015Praha1

Číslo účtu: 501855998! 5000

Příjemce:

Místo určení: Datum vystavení faktunr. 24.8.2011

— ' Datum uskut. zdanitelného plnění: 24.8.2011

:. Způsob dopravy: Den splatností: 7.9.2011

' ' Platební podmínky: .Převodním příkazem

SKP MnozsIvI m.j. , Kartu. Kčoehm

Označení dodávky .
-r

'

" PřeúčtováyámeVám k úhradě výdaje městské části z rozpočtu 2011 na' údržbu zeleně

na pozemčích hl.m.Prahy p.č. 194/1 a 253/1 v k.ú. Dáblioe

seč
4 451,50

řez živých plotů
4 465,92

pIetI kerovycn výsadeb
9 114.07

likvidace vzniklého odpadu
2 436,36
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Poznámka

Nejsme- plátci DPH

Vádav Vam uésrsm’x čÁsr PRAHA DABLICE

vedoucí Flo _ Úřad městské části
razítko a podpis: KV “0521315251325 Záloha: \ .

Vystavila: Valtr K úhradě: 20 467,85 Kč
Telefon: 283910723 
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Květnová 553/52

182 02 PRAHA 8 - ňáblice

vas dopis Naše č.j. Vyřizuje/linka v Frau dnc

1335/20] l_MCPD J.Tumpach 9. ledna 2017

 

Věc: Faktura č. FV 201101

Vážení,

výše uvedená faktura nemůže být a nebude ze strany TSK proplacena, jelikož TSK neměla a nemá s MČ

Ěáblice smluvní vztah a dále MČ ňáblice není pro TSK zhotovitel schválený výběrovým řízením.

S pozdravem

. I

Ji umpach

SEVER TSK  ved.

mem—um! síni.—.h:ancm:—mmi

h. n.m.Ml“

01 P h(IL Ř'ňalu'-“ke 770/8

ll ňb'ašnlsráxa SEVl-‘R

Prztovié’a.“'.Pn‘u .,JPÚMm'sků 185/218
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- _ Kvěmová41553152. 182 02 Praha Dáblice; tel. 263910 7235-4:~ -
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Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8

110 15 Praha 1

Č.j.:133512011_MCPD

, V Praze dne 24.8.2011

Vážení.

Vprůbéhu letošního roku jsme Vás několikrát telefonicky žádali prostřednictvím

referátu “životního prostředí. aby jste upravili vegetaci _vzelených pásech u

komunikace Dáblická a Kostelecká (č. parc. 194/1. 253/1) v Praze 3 - Dáblicích. Tyto“

a ve správě je má právě Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

- . Součástítěchto komunikací jsou i přilehlé zelené pásy“ (tráva.jkeře. stromy).

Vzhledem ktomu, že jste úpravu těchto zelených pásů neprovedli rozhodla rada

MČ Praha'- Dáblice. že úprava bude provedena na objednávku MČ Praha - Dáblice

a vynaložené náklady budou přeúčtovány vlastníkovi.

V průběhu měsíce července byla údržba uvedených zelených pásů provedena

firmou Pražské služby. a.s. s niž má MČ Praha - Dáblioe smlouvu o údržbě zeleně.
Byla provedena seč travních porostů a z důvodu bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích úprava keřových porostů

.. -;_"'_' í .; st—Eráaha—Dabhce _4 —

komunikace idle“ výpisu z katastru nemovitostí, patří Magistrátu“ hlavního města Prahy -

Náklady na údržbu uvedených ploch a porostů byly uhrazeny z rozpočtu MČ Praha .
- Dáblioe ve výši 20 467.85,- Kč. Tuto částku Vám účtujeme kúhradě, jako
vlastníkovi ploch. v přiložené faktuře.

Zdeňka Fišmistrová

zástupce starosty
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Rada MČ Praha Ěáblice

Věc: Žádost o odpis nedoplatku

Kdo: Finanční odbor, Vedlejší hospodářská činnost

Žádám o schválení odpisu pohledávek z penále a advokátních poplatků

z důvodu nevymožitelnosti.

Paní_trvale bytem Květnová 553/52 (úřední adresa),

bydlela až do 31.1.2014 v obecním bytě - U Parkánu 18/9.

Na základě neustálých nedoplatků jí byl ukončen nájem a byt musela

vyklidit. Nájem+zálohy na služby byly do 31 .1 .2014 uhrazenyjejím synem.

Na nedoplatek z penále a advokátních poplatků byl sepsán s pan-

splátkový kalendář na původní výši 65.862 K6, ze které bylo uhrazeno 4.772,- K6.

Při vyklizení bytu si požádala Radu MČ o prominutí dluhu z penále 61.090,-Kč.

Bylo schváleno prominutí ve výši 50%. Zůstatek dluhu činí 30.545,- Kč

S odstěhováním však přestala platit splátkový kalendář.

Poštu nepřebírá (zasíláno na adresu syna do Klecan ijemu), žádná reakce.

V srpnu 2014 jí bylo zasláno vyúčtování služeb za rok 2013 ve výši -2.257,- K6.

Vyúčtování neuhradila, na upomínky (zasílané na adresu syna v Klecanech)

nereaguje.

V srpnu 2015 jí bylo zasláno vyúčtování služeb za leden 2014 ve výši -141,- Kč,

ani toto neuhradila a na výzvy nereaguje.

Rekapitulace nedoplatku:

náklady soudního řízení, náležející AK Balcar a spol. 10 950,00

poplatky z prodlení při pozdní úhradě nájmu bytu 19 595,00

vyúčtování služeb 2013 2 257,00

vyúčtování služeb 2014 141,00

nedoplatek pro MČ činí 21.993,- Kč

nedoplatek celkem 32 943,00

Pozn.

Vyjádření AK k prominutí dluhu (dopis CJ 0501/2014_MCPD, ze dne 24.3.2014):

Pokud Rada MČ rozhodne o prominutí dluhu paní—

budeme takového rozhodnutí MČ respektovat a náklady právního zastoupení

v rozsahu prominutí nebudeme vymáhat.

V roce 2016 byla platit hrob paní-(snacha), se kterou bylo hovořeno o dluhu

p._Slíbila, že vyřídí. Paní—se po nějaké době

dostavila na úřad, kde slíbila, že bude měsíčně docházet, aby dluh zaplatila.

Od té dobyjiž nepřišla.

Trvalé bydliště má na adrese úřadu.

Ing. Bronislava Lomozová
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Městská cast

Praha Dáblíoe

Květnová 553/52
Objednávka číslo:

Praha a-ůábíioe
Dodací list číslo:

182 00
Způsob dopravy:

Bankovní spoiení: 43-3912590297I01 00 Datum vystavení dokladu: 16.11.2011
Peněžní ústav: KB

Datum splatností dokladu: 25.11.2011

Datum uskut zdan. pnění: 16.11.2011

Forma úhrady bank. převodemFakturujeme Vám za dodávku: Pěší komunikace a parkově upraveno pochy.
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MČ Praha
gj’t’éeno: 241[egobflce

listy I 19401201 IMMCPD /

"!?—suseMadla „ __—
DPH Celkem

V sazbě základni: 48 434,78 Kč 9 686.96 KC 58 121,74 Kč

K úhradě celkem:

WEFEL s, r.o.
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Tel.: 720 241 028, 72:3 718 241. Fax— 380 731 889

e-mail: weberpepaakeznam.cz

www.weberpepn cz
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Kup notebook a získáš na příslušenství . z
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WEFEL - stavební spol. s r.o.

IČO: 24813621 - Vymazáno

„Exam

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme infomace ověřit v oficiflnim mtg-jug rcigflkg.

Tyto scénky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Hannigan!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
„| 11111 ARES DPH

UPI“? '

Datumzápisu 14. 3. 2011

Datum zániku 8. 12. 2015

Stav Vymazáno

od27. 5. 2011 do 8.12. 2015

WEFEL - stavební spol. s r.o.

Obchodní firma od 14. 3. 2011 do 27. 5. 2011

ZUCKER s.r.o.

od 14. 3. 2011 do 8. 12. 2015

Kraj:MLM:

Okres:BMW

Obec: 1’.th

$“"“ Část oboe: Lim

Ulice:m

Adresní místo:M

PSČ: 18000

od 14.3.2011 do 8.12.2015

0

IČ 24813621

DIČ
CZ24813621

ídentíňkátor datové schránky: aoózaib

od 14. 3.2011 dos. 12.2015

Právní forma Společnost s ručením omezeným

Spisová značka 176666 C, Městský soud v Praze

od 26. 5.2011 do 5. 2. 2014

, 'l i - provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Předmět 01126. 5. 2011 do 8. 12.2015

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Předmčtčinností odl4. 3. 2011 d026, 5. 2011

http://rejsu‘ik.penize.cz/248 13621 -wefel-stavebni-spol—s-r-o 3. l .201 7
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- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

'tál od 14.3.2011 do8. 12.2015

Kal“ mmm kapitál 200 000 Kč

od 24. 2.2015 do 8. 12. 2015

MICHAL KANALQS - jednatel

Roudnice nad Labem. Riegrova. PSČ 413 01

den vzniku funkce: 7. 12. 2011

od16. 1.2012 do 24. 2. 2015

mm~ 'ednatel

Nové Hrady, , PS 373 33

den vzniku funkce: 7. 12. 2011

od 26.5.2011 do 16. 1.2012

Jogl' Weber — 'ednatel

Benešov nad emou, , PSČ 382 82

den vznikufunkee: 16. 4. 2011 - 7.12.2011

od 14. 3. 2011 do 26.5.2011

MMJednatel

Praha s, Sokolovská, PSČ 186 oo

den vzniku funkce: 14.3.2011 - 16.4.2011

od 14. 3. 2011 do 8.12.2015

Jednateljménem společnom'jedná samastamé.

od 24.2.2015 do 8.12.2015

CHA

Roudnice nad Labem, Riegrova, PSČ 413 01

Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %.

od16. 1.2012 do 24. 2. 2015

Mighgj Eagles

Nové Hrady, , PSČ 373 33

Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %.

od26. 5. 2011 do 16. l. 2012

Zelený Strom - vlc ro naši přírodu, o.o., IČO: 26575655

PrahaB, Srbova, PS 18000

Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %.

od 14. 3. 2011 do 26. 5. 2011

- 7

Praha 1, Uvoz, PS us oo

Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %.

—34

Hodnocení firmy +

Statutární omn

Společníci : vkladem

Další odkazy

' Zobrazit sídlo společnosti na mapě
E! [1 l' .

“imma

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, kteréjsou ze zákona veřejné a kteréje dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v

platném znění možne zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové infomace naleznete mgm.

Pokudjste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném

zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou naMm. Tim zajistíte aktuálnost dat na našich

stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chybaje pouze u nás, kontaktujte nás prosím na

emailuMW:: uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co

nejdříve opravíme.
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Pro koho je kurz určen: Pro všechny kteří chtějí vykonávat profesi sislentky l... jdi na Siuzbyapodnlkanrcz

Dlužníci exekuce on-line

Ověření exekucí u osob 1 firem. Okamllte výsledky bez registrace! jdi na exekucalnío.a

Penzijní připoj ištěni? - Investujte raději do fondů ©
Rozmulujte své úspory vysokým ůročením » pěkne vám porostou jdi na tondimeleDRFGlPodšlove-fo:rdy

Firmy s podobným [CO
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