Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
23. řádné jednání rady městské části, konané dne
21. 7. 2016 v 8:00 hod.
Přítomni:

M. Bernardová, F. Gaspar, R. Rejna, Z. Wildová

Dále přítomni:

Š. Vacek

Hosté:
Omluvení:

Z. Vejvodová, H. Haubertová

Ověřovatelé:

M. Bernardová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (24)

Revokace Usnesení R 21 256 16 ze dne 27.6.2016

3 (25)

Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav - Jednací řízení bez uveřejnění a
dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem

4 (26)

Prodloužení nájmu služebního bytu č. 4/62 v ulici U Malé řeky 626, Praha - Zbraslav

5 (23)

Uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o přijetí nového člena do domácnosti nájemce

6 (27)

Vyjádření k Záměru ke tvorbě nové obecné závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských
obvodech mateřských škol

7 (28)

Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, Střední škola – Centrum
odborné přípravy technickohospodářské

8 (29)

Uzavření Smlouvy o spolupořádání 21. ročníku Mezinárodního festivalu "Vejvodova
Zbraslav“

9 (30)

Uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl OSA

10 (31)

Výpověď účastnické smlouvy T-Mobile Czech Republic, a. s.

11 (32)

Uzavření Dílčí smlouvy o poskytování služeb - Vodafone Czech Republic a.s.,

12 (33)

Uzavření Pojistné smlouvy č. 84175532-16 na vozidlo traktor Branson 2500H.

13 (34)

Finanční dar - příspěvek na zálivkovou vodu

14 (35)

Žádost o povolení hostování cirkusu Bernes na pozemku před dětským domovem

15 (36)

Žádost o povolení záboru parkoviště na Zbraslavském náměstí dne 3.9.2016 – pro konání
akce 49. ročník mezinárodní jízdy historických vozidel Zbraslav – Jíloviště

16 (37)

Uzavření Smlouvy o vytvoření autorského díla „Barevná Zbraslav – trafostanice“ Participativní rozpočet

17 (38)

Schválení Záměru veřejné zakázky příspěvkové organizace MŠ Nad Parkem, Praha Zbraslav - pořízení klimatizačních jednotek
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18 (39)

Vyhodnocení Podlimitní veřejné zakázky na dodávky "ZŠ Vladislava Vančury, PrahaZbraslav - Dodávka vnitřního vybavení"

19 (40)

Svěření pravomoci uzavírání smluv o poskytnutí pečovatelské služby

20 (41)

Stanovení platu vedoucího Odboru místního hospodářství

21 (12)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Revokace Usnesení R 21 256 16 ze dne 27.6.2016
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar
Rada revokovala usnesení, kterým schvalovala text zadávací dokumentace na dodávku
interaktivních tabulí, z důvodu změny záměru zadavatele.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 23 284 16

Rada městské části

revokuje
Usnesení R 21 256 16 ze dne 27.6.2016 - Veřejná zakázka malého rozsahu na
dodávky "Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury, budova Nad Parkem 1180, PrahaZbraslav - Dodávka interaktivních tabulí" z důvodu změny záměru zadavatele.
3.

Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav - Jednací řízení bez uveřejnění a
dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem
Předkladatel: Radek Rejna
V rámci projektu Rozšíření ZŠ Vl. Vančury, Praha-Zbraslav se v průběhu výstavby objevily
dodatečné stavební práce a práce, které nebudou realizovány. Tyto mají za následek změnu
hodnoty díla a změny termínů provádění díla. Rada souhlasila se změnovými listy, které
obsahují vícepráce a méněpráce.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 23 285 16

Rada městské části

I.

souhlasí
se změnovými listy (ocenění prací) - viz přílohy, které obsahují dodatečné stavební
práce (vícepráce) a nerealizované práce (méněpráce) rozčleněné na etapy I. a II.,

II.

souhlasí
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s návrhem písemného soupisu stavebních prací a odůvodnění nezbytnosti
zadaných stavebních prací vyhotoveného podle § 34(5)(b) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "Zákon) a je podkladem pro
provedení jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBÚ)postupem dle § 23(7)(a)Zákona,

III.

pověřuje
starostku podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 106/2016 se společností
Metrostav, a. s.

4.

Prodloužení nájmu služebního bytu č. 4/62 v ulici U Malé řeky 626, Praha - Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti nájemnice služebního bytu, souhlasila s prodloužením nájemní
smlouvy na dobu neurčitou.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 23 286 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením dohody o ukončení Nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 62/4 v bytovém
domě v ulici U Malé řeky 626, 156 00 Praha-Zbraslav ze dne 31.08.2006, se
stávající nájemkyní, v předloženém znění,

II.

souhlasí
s uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 62/4 v bytovém domě v ulici U
Malé řeky 626, 156 00 Praha-Zbraslav, na základě žádosti č. j.: 1656/2016/OMH
ze dne 15.6.2016, v předloženém znění,

III.

pověřuje
starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
Dohody o ukončení nájemní smlouvy a Nájemní smlouvy dle bodu I. a II. tohoto
usnesení,

IV.

ukládá
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OMH zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
5.

Uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o přijetí nového člena do domácnosti nájemce
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě materiál ve věci udělení souhlasu s přijetím nového člena domácnosti. Rada
vydala nesouhlasné stanovisko.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 23 287 16

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 30.3.2016 o přijetí nového
člena do nájemcovy domácnosti, na základě žádosti č.j. 1902/2016/OMH ze dne
22.6.2016, v předloženém znění,

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.

6.

Vyjádření k Záměru ke tvorbě nové obecné závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských
obvodech mateřských škol
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Wildová
V souvislosti se zavedením povinnosti předškolního vzdělávání, vzniká Hlavnímu městu Praze
povinnost vymezit obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy školské obvody mateřských škol.
Rada navrhuje, aby celé území MČ Praha-Zbraslav bylo stanoveno jako jeden obvod mateřských
škol zřízených MČ Praha-Zbraslav.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 23 288 16

Rada městské části

I.

navrhuje
na základě žádosti Magistrátu hlavního města Prahy č. j. MHMP1136523/2016 sp.
zn. S-MHMP1136516/2016 ze dne 27. 06. 2016, o poskytnutí podkladů pro tvorbu
návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských
škol, aby celé území Městské části Praha– Zbraslav bylo stanoveno jako jeden
obvod mateřských škol zřízených Městskou částí Praha-Zbraslav,
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II.

ukládá
OKT zaslat stanovisko dle bodu I. tohoto usnesení Magistrátu hlavního města
Prahy.

7.

Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, Střední škola – Centrum
odborné přípravy technickohospodářské
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada vzala na vědomí sloučení příspěvkové organizace Střední škola - Centrum odborné
přípravy technickohospodářské s příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště služeb. Rada
souhlasila s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 23 289 16

Rada městské části

I.

bere na vědomí
sloučení příspěvkové organizace Střední škola – Centrum odborné přípravy
technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179, s příspěvkovou organizací
Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, s účinností od
1.7.2016, s tím, že přejímací organizací, která převezme veškerá práva, závazky a
majetek, bude příspěvková organizace Střední škola – Centrum odborné přípravy
technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179, s tím, že dojde i k převodu
veškerých práv a povinností v personální oblasti, a to v souladu s §27 odst. 7
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, na základě oznámení ze dne 24.6.2016, č.j.: 1916/2016/
OMH,

II.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne
2.5.1995, na základě oznámení ze dne 24.6.2016, č.j.: 1916/2016/OMH,

III.

pověřuje
starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
Dodatku č. 3 dle bodu II. tohoto usnesení,
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IV.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

8.

Uzavření Smlouvy o spolupořádání 21. ročníku Mezinárodního festivalu "Vejvodova
Zbraslav“
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi společností or-fea, festivalová
a organizační kancelář, s. r. o., jako hlavním pořadatelem, a MČ Praha-Zbraslav, jako
spolupořadatelem akce: 21. ročník Mezinárodního festivalu "Vejvodova Zbraslav" ve dnech 23. 25.9.2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 23 290 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi společností: or-fea, festivalová a
organizační kancelář, s. r. o., Těšnov 1162/9, 110 00 Praha 1, IČ: 005 36 776, jako
hlavním pořadatelem a Městskou částí Praha–Zbraslav jako spolupořadatelem
akce: 21. ročník Mezinárodního festivalu "Vejvodova Zbraslav", ve dnech 23. září
- 25. září 2016, v předloženém znění,

II.

ukládá
OMH zajistit uzávěru komunikací v době slavnostního průvodu a průběžný úklid
Zbraslavského náměstí po dobu konání festivalu.

9.

Uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl OSA
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Wildová
Rada schválila uzavření licenční smlouvy k veřejnému provozování hudebních děl českých
a zahraničních autorů při reprodukci hudebních děl ze zvukového nebo zvukově obrazového
záznamu pomocí technického přístroje.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 23 291 16

Rada městské části

I.

schvaluje
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uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl, číslo
VP_2016_116030, se subjektem: OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, z. s., IČ: 638 39 997, se sídlem Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 –
Bubeneč, v předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem licenční
smlouvy,

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

10.

Výpověď účastnické smlouvy T-Mobile Czech Republic, a. s.
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s výpovědí účastnické smlouvy uzavřené se společností T-Mobile Czech
Republic, a. s. v souvislosti s uzavřením nové smlouvy s jiným poskytovatelem.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 23 292 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s výpovědí účastnické smlouvy číslo 45058907 ze dne 02.06.2011, včetně všech
následujících dodatků, včetně tarifu FIRMA 9000, uzavřené se společností TMobile Czech Republic, a. s., IČ: 649 49 681, se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148
00 Praha 4,

II.

ukládá
OKT zajistit realizaci tohoto usnesení.

11.

Uzavření Dílčí smlouvy o poskytování služeb - Vodafone Czech Republic a.s.,
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s uzavřením Dílčí smlouvy o poskytování služeb Vodafone OneNet se
společností Vodafone Czech Republik, a. s., která vychází z podmínek dojednaných MHMP, a
přináší provozní úspory.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 23 293 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Dílčí smlouvy o poskytování služeb Vodafone OneNet - Hlasové
služby k Rámcové smlouvě na poskytování mobilních služeb elektronických
komunikací č. 019190, uzavřené dne: 3.5.2016 s Hlavním městem Praha, se
sídlem Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, IČ: 000 64 581, s poskytovatelem:
Vodafone Czech Republic, a. s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5,
IČ: 257 88 001, v předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem Dílčí
smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

12.

Uzavření Pojistné smlouvy č. 84175532-16 na vozidlo traktor Branson 2500H.
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s uzavřením Pojistné smlouvy na nově pořízené vozidlo Branson (kolový
traktor).
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 23 294 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Pojistné smlouvy č. 84175532-16, sdružené pojištění vozidla, na
vozidlo Branson 2500H SPZ AO1 1870, se společností Česká pojišťovna, a. s., IČ:
452 72 956, se sídlem: Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
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Termín: 22.7.2016

13.

Finanční dar - příspěvek na zálivkovou vodu
Předkladatel: Radek Rejna
OMH předložil radě materiál ve věci žádosti Bytového družstva PANEL, které žádá o příspěvek
na zálivkovou vodu. Skupina majitelů domu se snaží zlepšit vzhled veřejného prostoru péčí o
zeleň na pozemcích ve správě MČ Praha-Zbraslav. Rada schválila poskytnutí finančního daru ve
výši 1.200 Kč.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 23 295 16

Rada městské části

I.

schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 1.200 Kč právnické osobě Bytové družstvo
PANEL, IČ: 649 47 351, se sídlem: Tunelářů 333, 156 00 Praha- Zbraslav, na
základě žádosti č.j. 1527/2016/OMH ze dne 20.5.2016, v souladu s § 94 odst.3
zákona č. 131/2000 Sb., o hl.městě Praze, v platném znění,

II.

14.

ukládá
a)

OMH informovat žadatele o usnesení RMČ,

b)

OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

Žádost o povolení hostování cirkusu Bernes na pozemku před dětským domovem
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada neschválila hostování cirkusu Bernes ve Zbraslavi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 23 296 16

Rada městské části

I.

neschvaluje
hostování pro CIRKUS BERNES, s. r. o., Křenická 10, 100 00 Praha 10,

II.

ukládá
OSV informovat žadatele o usnesení RMČ.
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15.

Žádost o povolení záboru parkoviště na Zbraslavském náměstí dne 3.9.2016 – pro konání
akce 49. ročník mezinárodní jízdy historických vozidel Zbraslav – Jíloviště
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s konáním 49. ročníku mezinárodní jízdy historických vozidel do vrchu
Zbraslav-Jíloviště, který se uskuteční 3.9.2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 23 297 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s konáním akce 49. ročník mezinárodní jízdy historických vozidel do vrchu
Zbraslav - Jíloviště o pohár Elišky Junkové, dne 3.9.2016, pořádané spolkem:
Veteran Car Club Praha, z. s., IČ: 265 29 092, se sídlem: Záběhlická 27/125, 106
00 Praha 10, a s bezplatným záborem parkoviště na Zbraslavském náměstí od
pátku 2.9.2016 od 19:00 hodin do soboty 3.9.2016 do 17:00 hodin, za podmínky
doložení dopravně technického a organizačního zabezpečení akce do 22.8.2016,

II.

stanovuje
vratnou kauci na úklid ve výši 10.000 Kč,

III.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.

16.

Uzavření Smlouvy o vytvoření autorského díla „Barevná Zbraslav – trafostanice“ Participativní rozpočet
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o vytvoření autorského díla "Barevná Zbraslav - trafostanice"
v rámci projektu Participativního rozpočtu "Společně pro Zbraslav".
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 23 298 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o vytvoření autorského díla „Barevná Zbraslav – trafostanice“
v rámci realizace projektu Participativního rozpočtu „Společně pro Zbraslav“ s
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autorem díla: spolek umělců Artwise, zastoupený Lucií Cígerovou, v předloženém
znění.

II.

pověřuje
zástupce starostky MČ Praha–Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, podpisem smlouvy dle
bodu I. tohoto usnesení.

17.

Schválení Záměru veřejné zakázky příspěvkové organizace MŠ Nad Parkem, Praha Zbraslav - pořízení klimatizačních jednotek
Předkladatel: Radek Rejna
Rada schválila, v souladu s Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu, záměr veřejné
zakázky Mateřské školy Nad Parkem, pořízení klimatizačních jednotek do 3 tříd. Při hlasování
se zdržel radní R. Rejna.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 23 299 16

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Článkem VII. odst. 1 Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu
R 04/2016, záměr veřejné zakázky příspěvkové organizace MŠ Nad Parkem 1181,
Praha-Zbraslav, IČ: 70098093, pořízení klimatizačních jednotek do 3 tříd 2. NP s
vybraným dodavatelem,

II.

souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi příspěvkovou organizací MŠ Nad Parkem, PrahaZbraslav s vybraným dodavatelem,

III.

souhlasí
s úhradou plnění plynoucí ze smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení čerpáním
finančních prostředků z Rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Nad
Parkem, Praha-Zbraslav,

IV.

ukládá
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18.

Vyhodnocení Podlimitní veřejné zakázky na dodávky "ZŠ Vladislava Vančury, PrahaZbraslav - Dodávka vnitřního vybavení"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Radek Rejna
Rada, na základě zprávy hodnotící komise, rozhodla o přidělení výše uvedené zakázky uchazeči
- společnosti DRUTĚVA.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 23 300 16

Rada městské části

I.

rozhoduje
v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „Zákon“), a v souladu s doporučením jmenované hodnotící
komise ze dne 8. července 2016 (dále jen "Komise") k hodnocení podlimitní
veřejné zakázky na dodávky s názvem „ZŠ Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav
– Dodávka vnitřního vybavení“ (dále jen „Zakázka“) o vyloučení uchazeče
č. 1, společnosti FRANKOSPOL OFFICE, s. r. o., IČ 25910027, se sídlem
Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek - Místek, zapsané u Krajského soudu v
Ostravě, oddíl C, vložka 25222, právní forma – společnost s ručením omezeným, z
účasti v zadávacím řízení Zakázky s ohledem na skutečnost, že nabídka uchazeče
č. 1 je dle § 22 odst. 1 písm b) Zákona nepřijatelnou nabídkou,

II.

rozhoduje
v souladu s doporučením Komise o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení
Zakázky uchazeči č. 2, společnosti DRUTĚVA, výrobní družstvo, IČ 00027618,
se sídlem Dělnická 1020/54, 170 00 Praha 7, zapsané u Městského soudu v Praze,
oddíl DrXCIX, vložka 74, právní forma – výrobní družstvo, a to na základě
Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyhotovené Komisí dne 20. července
2016, ve které je podrobně popsán způsob a výsledek hodnocení nabídek,

III.

souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvy s vybraným uchazečem, společností DRUTĚVA,
výrobní družstvo, IČ 00027618, se sídlem Dělnická 1020/54, 170 00 Praha 7,
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zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 74, právní forma –
výrobní družstvo,

IV.

pověřuje
starostku Městské části Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem kupní
smlouvy dle bodu III. tohoto usnesení.

19.

Svěření pravomoci uzavírání smluv o poskytnutí pečovatelské služby
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Vejvodová
Rada svěřila starostce MČ Praha-Zbraslav pravomoc k uzavírání Smluv o poskytování
pečovatelské služby.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 23 301 16

Rada městské části

I.

svěřuje
starostce Městské části Praha–Zbraslav, Ing. Zuzaně Vejvodové, v plném rozsahu
pravomoc uzavírání Smluv o poskytování pečovatelské služby jménem Městské
části Praha–Zbraslav, v souladu s § 94 odst. 3) zákona číslo 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praze, v platném znění,

II.

schvaluje
závazný vzor Smlouvy o poskytování pečovatelské služby, v předloženém znění.

20.

Stanovení platu vedoucího Odboru místního hospodářství
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Vejvodová
Rada stanovila, s ohledem na změny organizačního řádu, plat vedoucího Odboru místního
hospodářství.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 23 302 16

Rada městské části

I.

stanovuje
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v souladu s § 94 odst. 1) písm. c) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, v platném znění, plat vedoucího Odboru místního hospodářství Úřadu
městské části Praha-Zbraslav s účinností od 1.7.2016, v předloženém znění,

II.

ukládá
tajemnici Úřadu městské části Praha-Zbraslav zajistit realizaci bodu I. tohoto
usnesení.

21.

Různé

Bc. Filip Gaspar
zástupce starostky
MČ Praha - Zbraslav

Mgr. Michaela Bernardová
zástupkyně starostky
MČ Praha - Zbraslav
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