Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
24. řádné jednání rady městské části, konané dne
8. 8. 2016 ve 14:30 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, R. Rejna, F. Gaspar, Z. Wildová

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

M. Bernardová

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Podnět na Změnu ÚP SÚ HMP č. 508 - parc.č. 3205/3, k. ú. Zbraslav

3 (3)

Užívání pozemku parc. č. 2909/1, k.ú Zbraslav - Sluneční město, pro pořádání kulturních a
společenských akcí

4 (5)

Uzavření Nájemní smlouvy o nájmu části pozemku za účelem vystavení uměleckého díla

5 (4)

Uzavření Smlouvy o výpůjčce uměleckého díla - Definitivní model k pomníku sv. Václava

6 (6)

Uzavření Smlouvy o výpůjčce místnosti č. 214 v Domě s pečovatelskou službou, U Včely
1442, Praha-Zbraslav

7 (7)

Přidělení bytových jednotek v DsPS

8 (8)

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Revitalizace objektu prádelny - generální
projektant"

9 (9)

Záměr veřejné zakázky - Implementace knihovního systému Koha

10 (10)

Svěření pravomoci uzavírání licenčních smluv - OSA

11 (11)

Uzavření Dodatku k licenční smlouvě se společností TRIADA, spol. s r. o.

12 (12)

Pronájem Divadla Jana Kašky - Veteran Car Club

13 (13)

Pronájem Divadla Jana Kašky - Amatérská divadelní asociace

14 (14)

Žádost o povolení prodeje rybích specialit na Zbraslavském náměstí

15 (15)

Rozpočtové opatření 18/2016

16 (16)

Rozpočtové opatření 19/2016

17 (17)

Investiční požadavky MČ z rozpočtu MHMP 2017

18 (18)

Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2017

19 (19)

Jmenování vedoucí Odboru financí a rozpočtu Úřadu městské části Praha - Zbraslav

20 (20)

Veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci Mateřská škola Matjuchinova

21 (21)

Veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci Mateřská škola Nad Parkem
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22 (22)

Veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci Zařízení školního stravování Praha Zbraslav

23 (23)

Veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci Základní škola Vladislava Vančury

24 (24)

Veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Praha Zbraslav

25 (25)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Podnět na Změnu ÚP SÚ HMP č. 508 - parc.č. 3205/3, k. ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě žádost o stanovisko MČ k podnětu na změnu Územního plánu - parc. č.
3205/3. Jedná se o změnu funkčního využití plochy z PS (sady, zahrady a vinice) na plochu OB
(čistě obytné). Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit s navrhovanou změnou Územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 508.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 303 16

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav souhlasit s navrhovanou změnou
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 508 na pozemku parc. č. 3205/3,
k. ú. Zbraslav, za předpokladu dodržení podmínky IPR HMP, že bude žadatelem
prokázán soulad navrhované změny s § 55 Stavebního zákona, jak je uvedeno ve
vyjádření IPR HMP č.j. 11364/15 ze dne 29.03.2016,

II.

pověřuje
starostku MČ Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením tohoto
materiálu na nejbližší zasedání Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav.

3.

Užívání pozemku parc. č. 2909/1, k.ú Zbraslav - Sluneční město, pro pořádání kulturních a
společenských akcí
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada stanovila užívání pozemku parc. č. 2909/1 pro konání kulturních a společenských akcí, a to
pouze v případě akcí pořádaných MČ Praha-Zbraslav. Důvodem je potřeba kultivace pozemku a
také množící se stížnosti na provoz lunaparků či cirkusů od obyvatel okolních nemovitostí.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 304 16
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Rada městské části

I.

stanovuje
užívání pozemku parc. č. 2909/1, k. ú. Zbraslav - Sluneční město, pro konání
kulturních a společenských akcí pouze v případě akcí pořádaných Městskou částí
Praha-Zbraslav,

II.

ukládá
OSV vyřizovat žádosti o pronájem pozemku parc. č. 2909/1 k. ú. Zbraslav v
souladu s bodem I. tohoto usnesení.

4.

Uzavření Nájemní smlouvy o nájmu části pozemku za účelem vystavení uměleckého díla
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Nájemní smlouvy o nájmu části pozemku za účelem vystavení
uměleckého díla. Jedná se o umístění sochy sv. Václava v zámeckém parku ve Zbraslavi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 305 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy o nájmu části pozemku o výměře 30 m2, s vlastníky
pozemku parc. č. 8/1 (ostatní plocha), v k. ú. Zbraslav, obec Praha, zapsaného na
LV č. 1864 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště
Praha, za účelem vystavení uměleckého díla, v předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem smlouvy dle
bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

5.

Uzavření Smlouvy o výpůjčce uměleckého díla - Definitivní model k pomníku sv. Václava
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Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce s Národní galerií v Praze za účelem výpůjčky
uměleckého díla - Definitivní model k Pomníku sv. Václava.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 306 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce s právnickou osobou: Národní galerie v Praze,
IČ: 000 23 281, se sídlem Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1, za účelem
výpůjčky uměleckého díla - Definitivní model k Pomníku sv. Václava, v
předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem smlouvy dle
bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

6.

Uzavření Smlouvy o výpůjčce místnosti č. 214 v Domě s pečovatelskou službou, U Včely
1442, Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce místnosti č. 214 v Domě s pečovatelskou službou
se Záchrannou službou ASČR Praha-Západ.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 307 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce místnosti č. 214 o výměře 37,09 m² v Domě s
pečovatelskou službou, U Včely, č. p. 1442, v k. ú. Zbraslav, se Záchrannou
službou ASČR Praha-západ, IČ: 48134821, U Včely 1442, 156 00 Praha-Zbraslav,
na dobu určitou od 15.8.2016 do 17.11.2016, 2 dny v týdnu, pondělí a čtvrtek, v
předloženém znění,
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II.

pověřuje
starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení,
Termín: 12.8.2016

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

7.

Přidělení bytových jednotek v DsPS
Předkladatel: Michaela Bernardová, Mgr. Hana Haubertová
Rada vzala na vědomí souhlas MHMP k uzavření dvou nájemních smluv na bytové jedotky v
Domě s pečovatelskou službou.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 308 16

Rada městské části

I.

bere na vědomí
souhlasné stanovisko MHMP k uzavření nájemních smluv v DsPS,

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem nájemních
smluv,

III.

ukládá
OMH provést administrativní úkony.

8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Revitalizace objektu prádelny - generální
projektant"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada vyhlásila výzvu na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby v rámci akce
"Revitalizace objektu prádelny - generální projektant".
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 309 16
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Rada městské části

I.

schvaluje
text výzvy a zadávací dokumentaci na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
na služby v rámci akce "Revitalizace objektu prádelny - generální projektant",
v předloženém znění, a která bude v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadávána mimo režim
tohoto zákona,

II.

vyhlašuje
výzvu dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, zadávána mimo režim tohoto zákona, na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na služby v rámci akce "Revitalizace objektu prádelny - generální
projektant",

III.

ukládá
OMIR zajistit realizaci tohoto usnesení.

9.

Záměr veřejné zakázky - Implementace knihovního systému Koha
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila Záměr zadání veřejné zakázky na služby "Implementace knihovního systému
Koha" se společností R-Bit Technology.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 310 16

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu R 04/2016
ze dne 6.4.2016, Záměr zadání veřejné zakázky na služby "Implementace
knihovního systému Koha", s doporučenou společností R-Bit Technology, s. r. o.,
IČ: 247 19 790, Ke Koupališti 3283, 431 01 Most, za cenu 34.000 Kč bez DPH,

II.

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

III.

ukládá
OKT zajistit potřebné administrativní kroky.

10.

Svěření pravomoci uzavírání licenčních smluv - OSA
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada svěřila starostce MČ Praha-Zbraslav pravomoc uzavírání licenčních smluv o veřejném
provozování hudebních děl se společností OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 311 16

Rada městské části

I.

svěřuje
starostce Městské části Praha–Zbraslav, Ing. Zuzaně Vejvodové, v plném rozsahu
pravomoc uzavírání licenčních smluv o veřejném provozování hudebních děl
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, jménem
Městské části Praha–Zbraslav, v souladu s § 94 odst. 3) zákona číslo 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, v platném znění,

II.

ukládá
OKT zajistit realizaci tohoto usnesení.

11.

Uzavření Dodatku k licenční smlouvě se společností TRIADA, spol. s r. o.
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s uzavřením Dodatku k Licenční smlouvě se společností TRIADA, s. r. o.
Dodatek byl sepsán z důvodu přechodu na nový modul spisové služby.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 312 16

Rada městské části

I.

souhlasí
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s uzavřením Dodatku k Licenční smlouvě č. 91799, evidenční číslo 433/2009,
ze dne 29.6.2009, se společností: TRIADA, spol. s r. o., U Svobodárny 12/1110,
190 00 Praha 9, IČ: 438 71 020, o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu
počítačovému programu MUNIS,

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovu, podpisem dodatku dle
bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
OKT provést administrativní kroky.

12.

Pronájem Divadla Jana Kašky - Veteran Car Club
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Wildová
Rada schválila uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytového prostoru - Divadla Jana
Kašky pro společnost Veteran Car Club Praha na 3.9.2016. Prostory budou využity jako zázemí
závodu "Zbraslav - Jíloviště".
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 313 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytového prostoru - Divadla Jana
Kašky právnické osobě: Veteran Car Clubu Praha z. s., Záběhlická 125/27, Praha
10 - Záběhlice, v předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem smlouvy dle
bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní kroky a zajistit v požadovaném termínu
zpřístupnění pronajatých prostor.
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Termín: 3.9.2016

13.

Pronájem Divadla Jana Kašky - Amatérská divadelní asociace
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytového prostoru - Divadla Jana
Kašky s Amatérskou divadelní asociací, která v divadle dne 26.11.2016 bude pořádat tradiční
přehlídku jednoaktových her "Kaškova Zbraslav".
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 314 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytového prostoru - Divadla Jana
Kašky právnické osobě: Amatérské divadelní asociaci, Záveská 871/2, Praha 15 –
Hostivař, v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní kroky a zajistit v požadovaném termínu
zpřístupnění pronajatých prostor.
Termín: 26.11.2016

14.

Žádost o povolení prodeje rybích specialit na Zbraslavském náměstí
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada schválila povolení prodeje rybích specialit na Zbraslavském náměstí.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 315 16

Rada městské části

I.

schvaluje
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povolení prodeje rybích specialit společnosti Prague Fish s. r. o., IČ: 047 63 190,
se sídlem: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, na základě žádosti č.j. 2235/2016/
OSV ze dne 26. 7. 2016, v termínech:
5., 19. a 26. září 2016
3., 10., 17., 24. a 31. října 2016
7., 14., 21. a 28. listopadu 2016
5., 12. a 19. prosince 2016
na Zbraslavském náměstí parc. č. 34 v k. ú. Zbraslav, velikost záboru 10 m2,

II.

stanovuje
cenu za nájem místa dle bodu I. tohoto usnesení ve výši 40 Kč/m2/den, dále bude
stanoven poplatek za zábor veřejného prostranství dle platné Obecně závazné
vyhlášky,

III.

ukládá
OSV informovat žadatele o usnesení RMČ.

15.

Rozpočtové opatření 18/2016
Předkladatel: Filip Gaspar, Michaela Bernardová
Rada schválila rozpočtovou změnu. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu na pokrytí povinné spoluúčasti projektu Vytvoření mapy bezbariérovosti a
přístupnosti. Na tento projekt obdržela MČ neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 316 16

Rada městské části

I.

schvaluje
na základě pověření Usnesením Z 9 74 16 ve smyslu § 94 odst. 2 písm. h) zákona
číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s § 16,
odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, Rozpočtové opatření číslo 18/2016, dle přílohy, které je nedílnou
součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
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OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
16.

Rozpočtové opatření 19/2016
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtovou změnu. Jedná se o příjem příspěvku Nadace ČEZ na projekt
"Výsadba stromořadí kolem komunikace Elišky Přemyslovny a Na Baních" ve výši 130.000 Kč.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 317 16

Rada městské části

I.

schvaluje
na základě pověření Usnesením Z 9 74 16 ve smyslu § 94 odst. 2 písm. h) zákona
číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s § 16,
odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, Rozpočtové opatření číslo 19/2016, dle přílohy, které je nedílnou
součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

17.

Investiční požadavky MČ z rozpočtu MHMP 2017
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě návrh investičních požadavků MČ z rozpočtu MHMP 2017. Návrh byl
sestaven z požadavků na dokončení investičních akcí a nových akcí pro další rok. Rada schválila
seznam investičních požadavků MČ.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 318 16

Rada městské části

I.

schvaluje
seznam investičních požadavků Městské části Praha-Zbraslav z rozpočtu hlavního
města Prahy pro rok 2017, který je přílohou tohoto usnesení,

II.

ukládá
OMIR ve spolupráci s OFR zpracovat žádosti dle pokynů Odboru rozpočtu
MHMP.
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18.

Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2017
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
OFR předložil radě Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2017. Harmonogram bude závazný
pro všechny správce rozpočtových kapitol a pro ředitele příspěvkových organizací zřízených
MČ Praha-Zbraslav. Rada tento harmonogram schválila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 319 16

Rada městské části

I.

schvaluje
harmonogram tvorby rozpočtu Městské části Praha-Zbraslav na rok 2017 v
předloženém znění,

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení a informovat ředitele PO.

19.

Jmenování vedoucí Odboru financí a rozpočtu Úřadu městské části Praha - Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada jmenovala paní Kateřinu Valínovou DiS. vedoucí Odboru financí a rozpočtu ÚMČ PrahaZbraslav od 1.9.2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 320 16

Rada městské části

I.

jmenuje
v souladu s § 94 odst. 1) písm. c) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, v platném znění, Kateřinu Valínovou DiS. vedoucí Odboru
financí a rozpočtu Úřadu městské části Praha-Zbraslav a stanovuje její plat dle
předloženého návrhu, s účinností od 01.09.2016,

II.

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

20.

Veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci Mateřská škola Matjuchinova
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Předkladatel: Filip Gaspar
Rada vzala na vědomí protokol o veřejnoprávní kontrole provedené za období roku 2015 a 1.
čtvrtletí 2016. Kontrola opakovaně zjistila nedostatky ve vedení účetnictví.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 321 16

Rada městské části

I.

bere na vědomí
protokol o veřejnoprávní kontrole provedené za období roku 2015 a 1. čtvrtletí
2016 v příspěvkové organizaci Mateřská škola Matjuchinova, se sídlem U
Lékárny 592, Praha-Zbraslav, IČ: 684 04 379,

II.

ukládá
tajemnici ÚMČ Praha-Zbraslav, Mgr. Haně Haubertové, navrhnout možná
opatření k nápravě situace zjištěné veřejnoprávní kontrolou dle bodu I. tohoto
usnesení.
Termín: 20.8.2016

21.

Veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci Mateřská škola Nad Parkem
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada vzala na vědomí protokol o veřejnoprávní kontrole provedené za období roku 2015 a 1.
čtvrtletí 2016. Kontrola nezjistila nedostatky.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 322 16

Rada městské části

bere na vědomí
protokol o veřejnoprávní kontrole provedené za období roku 2015 a 1. čtvrtletí
2016 v příspěvkové organizaci Mateřská škola Nad Parkem, se sídlem Nad
Parkem 1181, Praha-Zbraslav, IČ: 700 98 093.
22.

Veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci Zařízení školního stravování Praha Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada vzala na vědomí protokol o veřejnoprávní kontrole provedené za období roku 2015 a 1.
čtvrtletí 2016. Kontrola nezjistila závažné nedostatky.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 24 323 16

Rada městské části

bere na vědomí
protokol o veřejnoprávní kontrole provedené za období roku 2015 a 1. čtvrtletí
2016 v příspěvkové organizaci Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav, se
sídlem U Lékárny 592, Praha-Zbraslav, IČ: 708 79 273.
23.

Veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci Základní škola Vladislava Vančury
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada vzala na vědomí protokol o veřejnoprávní kontrole provedené za období roku 2015 a 1.
čtvrtletí 2016. Kontrola nezjistila závažné nedostatky.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 324 16

Rada městské části

bere na vědomí
protokol o veřejnoprávní kontrole provedené za období roku 2015 a 1. čtvrtletí
2016 v příspěvkové organizaci Základní škola Vladislava Vančury, se sídlem
Hauptova 591, Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 961.
24.

Veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Praha Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada vzala na vědomí protokol o veřejnoprávní kontrole provedené za období roku 2015 a 1.
čtvrtletí 2016. Kontrola nezjistila závažné nedostatky.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 325 16

Rada městské části

bere na vědomí
protokol o veřejnoprávní kontrole provedené za období roku 2015 a 1. čtvrtletí
2016 v příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Praha-Zbraslav, se sídlem
Opata Konráda 1196, Praha-Zbraslav, IČ: 673 63 237.
25.

Různé
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Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Radek Rejna
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