Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
22. mimořádné jednání rady městské části, konané dne
29. 6. 2016 v 8:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, M. Bernardová, R. Rejna, Z. Wildová

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

F. Gaspar

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Schválení záměru veřejné zakázky příspěvkové organizace ZŠ Vladislava Vančury, Praha
– Zbraslav, Malířské a lakýrnické práce v budově školy ulice Hauptova 591

3 (3)

Polyfunkční objekt Praha – Zbraslav na pozemku poz. č. 2025/2, k.ú. Zbraslav,
dokumentace pro stavební povolení

4 (4)

Přístavba a stavební úpravy pneuservisu – mycí linka, Praha - Zbraslav, dokumentace ke
sloučenému územnímu a stavebnímu řízení

5 (5)

Stavební úpravy stávajícího krovu RD – Karla Michala 70, 156 00 Praha–Zbraslav na
pozemku poz. č. 2025/2, k. ú. Zbraslav, dokumentace pro ohlášení stavby

6 (6)

"Odstranění vlhkosti sklepních prostor Základní školy Vladislava Vančury, Hauptova 591
a U Lékárny 593, Praha-Zbraslav - I. etapa" - Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
99/2016 ze dne 17.5.2016

7 (7)

Nabídka spolupráce na projektu zaměřeném na implementaci Vládní strategie pro rovnost
žen a mužů

8 (8)

Odměna ředitelce MŠ Nad Parkem – Mgr. et Mgr. Kamile Weberové Kuchařové

9 (9)

Odměna řediteli ZŠ – Mgr. Jiřímu Kovaříkovi

10 (10)

Odměna řediteli ZUŠ – Mgr. Karlu Nedomovi

11 (11)

Odměna ředitelce ZŠS – Renatě Sellákové

12 (12)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Schválení záměru veřejné zakázky příspěvkové organizace ZŠ Vladislava Vančury, Praha
– Zbraslav, Malířské a lakýrnické práce v budově školy ulice Hauptova 591
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Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila záměr zadání veřejné zakázky ZŠ Vladislava Vančury na "Malířské a lakýrnické
práce v budově školy".
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 274 16

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Článkem VII. odst. 1 Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu
R 04/2016 ze dne 6.4.2016, záměr zadání zakázky Základní školy Vladislava
Vančury, Praha – Zbraslav, na „Malířské a lakýrnické práce v budově školy“ v
ulici Hauptova 591, fyzické osobě: Václav Hájek, IČ: 12558371, za cenu 58.118
Kč bez DPH,

II.

ukládá
OKT informovat ředitele školy o usnesení RMČ.

3.

Polyfunkční objekt Praha – Zbraslav na pozemku poz. č. 2025/2, k.ú. Zbraslav,
dokumentace pro stavební povolení
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě žádost o stanovisko k předložené projektové dokumentaci pro stavební
povolení stavby "Polyfunkční objekt Praha-Zbraslav". Polyfunkční objekt, který by byl postaven
v ulici Ke Dračkám, zahrnuje dílnu s nerušící drobnou výrobou, obchod a kanceláře. Rada s
touto předloženou dokumentaci souhlasila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 275 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby
„Polyfunkční objekt Praha–Zbraslav“ s podmínkou, že veškeré parkování
zaměstnanců i návštěvníků bude řešeno na vlastním pozemku investora,

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

2

Termín: 12.7.2016

4.

Přístavba a stavební úpravy pneuservisu – mycí linka, Praha - Zbraslav, dokumentace ke
sloučenému územnímu a stavebnímu řízení
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě žádost o stanovisko k předložené projektové dokumentaci ke sloučenému
územnímu a stavebnímu řízení stavby "Přístavba a stavební úpravy pneuservisu - mycí linka,
Praha-Zbraslav". Předmětem projektové dokumentace je přístavba a stavební úpravy stávající
haly pneuservisu za účelem umístění a provozování linky pro osobní automobily. Hala je
součástí stávajícího autobazaru při ulici Strakonická. Rada s tímto nesouhlasila a požaduje po
stavebníkovi doložení dokladů viz usnesení.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 276 16

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s předloženou projektovou dokumentací ke sloučenému územnímu a stavebnímu
řízení stavby „Přístavba a stavební úpravy pneuservisu – mycí linka, PrahaZbraslav, dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení",

II.

požaduje
a) doložit souhlasné stanovisko příslušného odboru životního prostředí,
Hygienické stanice hlavního města Prahy a Povodí Vltavy,
b) zpracovat povodňový plán, vzhledem ke skutečnosti, že se stavba nachází v
záplavovém území,
c) doložit souhlasné stanovisko ROPIDu, vzhledem ke skutečnosti, že stavební
úpravy, zejména vjezdu, musí respektovat fakt, že je připravován vyhrazený pruh
pro MHD,

III.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 12.7.2016

5.

Stavební úpravy stávajícího krovu RD – Karla Michala 70, 156 00 Praha–Zbraslav na
pozemku poz. č. 2025/2, k. ú. Zbraslav, dokumentace pro ohlášení stavby
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
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Rada souhlasila s předloženou projektovou dokumentací, která se týká stavebních úprav
stávajícího krovu rodinného domu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 277 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro ohlášení stavby "Stavební úpravy
stávajícího krovu RD – Karla Michala 70, 156 00, Praha–Zbraslav na pozemku
poz. č. 2025/2, k. ú. Zbraslav",

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 12.7.2016

6.

"Odstranění vlhkosti sklepních prostor Základní školy Vladislava Vančury, Hauptova 591
a U Lékárny 593, Praha-Zbraslav - I. etapa" - Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
99/2016 ze dne 17.5.2016
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě se společností SP, spol. s r. o., za účelem
realizace víceprací na stavbě Hauptova a U Lékárny. Při obhlídce skutečného stavu byla zjištěna
absence původní svislé hydroizolace v úrovni pod stávajícími anglickými dvorky. Technický
dozor investora doporučil odstranění těchto anglických dvorků a provedení celoplošné svislé
hydroizolace v plném rozsahu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 278 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 99/2016 ze dne 17.5.2016, za účelem
realizace víceprací na stavbě Hauptova 591 a U Lékárny 593, Praha-Zbraslav, se
společností SP, spol. s r. o., IČ: 636 69 480, se sídlem Na Bambouzku 204, 155 31
Praha-Lipence, v předloženém znění,

II.

pověřuje
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starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
dodatku dle bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
Termín: 28.6.2016

7.

Nabídka spolupráce na projektu zaměřeném na implementaci Vládní strategie pro rovnost
žen a mužů
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením odsouhlasila spolupráci s občanským sdružením Fórum 50 % na projektu
zaměřeném na implementaci Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 279 16

Rada městské části

I.

souhlasí
se spoluprací s občanským sdružením Fórum 50 %, o.p.s., IČ: 247 73 018, se
sídlem: Plzeňská 846/66, 150 00 Praha 5, na projektu zaměřeném na implementaci
Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 Výzva číslo:
03_15_028, v předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
Prohlášení partnerů o spolupráci dle bodu I. tohoto usnesení.

8.

Odměna ředitelce MŠ Nad Parkem – Mgr. et Mgr. Kamile Weberové Kuchařové
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu ředitelce Mateřské školy Nad Parkem.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 280 16

Rada městské části

I.

schvaluje
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v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská
škola Nad Parkem, Mgr. et Mgr. Kamile Weberové Kuchařové, dle návrhu, který
je neveřejnou součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OKT informovat ředitelku příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

9.

Odměna řediteli ZŠ – Mgr. Jiřímu Kovaříkovi
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu řediteli Základní školy Vladislava Vančury.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 281 16

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní
škola Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav, Hauptova 591, Mgr. Jiřímu Kovaříkovi,
dle návrhu, který je neveřejnou součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OKT informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

10.

Odměna řediteli ZUŠ – Mgr. Karlu Nedomovi
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu řediteli Základní umělecké školy ve Zbraslavi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 282 16

Rada městské části

I.

schvaluje
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v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní
umělecká škola, Mgr. Karlu Nedomovi, dle návrhu, který je neveřejnou součástí
tohoto usnesení,

II.

ukládá
OKT informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

11.

Odměna ředitelce ZŠS – Renatě Sellákové
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu ředitelce Zařízení školního stravování ve Zbraslavi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 283 16

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu ředitelce příspěvkové organizace Zařízení
školního stravování Praha–Zbraslav, paní Renatě Sellákové, dle návrhu, který je
neveřejnou součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OKT informovat ředitelku příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

12.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Radek Rejna
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