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Různé
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K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Územní studie Horní Zbraslav - Nad Kamínkou
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Zastupitelstvo v loňském roce schválilo svým usnesením text zadání územní studie Horní
Zbraslav - Nad Kamínkou. Zpracovatelem územní studie byl ateliér City Work, s. r. o.
Financování studie zajišťovala společnost Metrostav Development, a. s. Rada svým usnesením
doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí územní studii a stanovit další postup ve věci
urbanistického řešení lokality Nad Kamínkou s ohledem na závěry a doporučení pracovní
skupiny.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 329 16

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav:
1. vzít na vědomí územní studii Zbraslav - Nad Kamínkou, zpracovanou ateliérem
City Work, s. r. o. 04/2016,
2. stanovit další postup ve věci urbanistického řešení lokality Nad Kamínkou s
ohledem na závěry a doporučení pracovní skupiny,

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením materiálu dle
bodu I. tohoto usnesení na nejbližší zasedání Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

3.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v ulici Ke
Dračkám na pozemku parc.č. 2020/25 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě mezi MČ Praha-Zbraslav a investorem Polyfunkčního objektu Praha-Zbraslav. Jedná se o
vybudování přípojky kanalizace, vody a plynu.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 330 16

Rada městské části

I.

schvaluje
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uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě mezi MČ Praha-Zbraslav a Ing. Janem Zástěrou, IČ: 710 89 993, se sídlem:
Tunelářů 332, 156 00 Praha–Zbraslav k pozemku parc. č. 2025/25 v k. ú. Zbraslav,
v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

4.

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc.č. 2344/1 v k.ú. Zbraslav žádost č.j. 0847/2016
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Jedná se o vybudování
vodovodní přípojky.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 331 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 2344/1
v k. ú. Zbraslav, ulice K Vejvoďáku, mezi MČ Praha-Zbraslav a žadateli na
základě žádosti čj. 0847/2016 ze dne 24.3.2016, v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
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5.

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc.č. 2344/1 v k.ú. Zbraslav žádost č.j. 0846/2016
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Jedná se o vybudování
přípojky kanalizace.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 332 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 2344/1
v k. ú. Zbraslav, ulice K Vejvoďáku, mezi MČ Praha-Zbraslav a žadateli na
základě žádosti čj. 0846/2016 ze dne 24.3.2016, v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

6.

Ukončení nájemní smlouvy č.148/2011 ze dne 26.9.2011 na pronájem pozemků parc.č.
2025/17 o výměře 3m² a parc.č. 2025/18 o výměře 1m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Dohody o ukončení nájemních smluv k pozemkům parc. č. 2025/17
a 2025/18. Oba pozemky byly odprodány na základě kupní smlouvy, která byla uzavřena dne
22.6.2016. Kupní cena byla uhrazena.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 333 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 2025/17 o
výměře 3 m², druh pozemku: ostatní plocha a parc. č. 2025/18 o výměře 1 m²,
druh pozemku: ostatní plocha v k. ú. Zbraslav, zapsaných v katastru nemovitostí u
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Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, ve vlastnictví
hl. m. Prahy, svěřená správa Městská část Praha-Zbraslav, z důvodu prodeje
pozemků, ke dni provedení zápisu vkladu do KN, v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

7.

Ukončení nájemní smlouvy č.195/2011 ze dne 16.12.2011 na pronájem pozemku 2025/12 o
výměře 9m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 2025/12.
Pozemek byl odprodán na základě kupní smlouvy, která byla uzavřena dne 22.6.2016. Kupní
cena byla uhrazena.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 334 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 2025/12 o
výměře 9 m² v k. ú. Zbraslav, druh pozemku: ostatní plocha, zapsaný v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha,
ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa Městská část Praha-Zbraslav, z důvodu
prodeje pozemku, ke dni provedení zápisu vkladu do KN, v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
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OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
8.

Žádost o vyslovení souhlasu Rady hl. m. Prahy s bezúplatným nabytím nemovitostí – KN
pozemků v k.ú. Zbraslav z vlastnictví ČR, právo hospodaření s majetkem státu MV,do
vlastnictví hl.m. Prahy, svěřená správa MČ Praha – Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila podání žádosti o vyslovení souhlasu Rady hl. m. Prahy s bezúplatným nabytím
pozemku parc. č. 1145/2 a pozemku parc.č. 2918/201, k. ú. Zbraslav z vlastnictví ČR, svěřená
správa MV, užívání Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR do vlastnictví hl.
m. Prahy, svěřená správa MČ. Důvodem žádosti o vyslovení souhlasu je získání možnosti dál
jednat s Ministerstvem vnitra. Zájmem MČ je sjednocení vlastnictví pozemků v dané lokalitě.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 335 16

Rada městské části

I.

schvaluje
podání žádosti o vyslovení souhlasu Rady hl. m. Prahy s bezúplatným nabytím
nemovitostí – KN pozemků v k. ú. Zbraslav z vlastnictví ČR – právo hospodaření
s majetkem státu Ministerstvo vnitra, svěřeno do užívání Správě logistického
zabezpečení Policejního prezidia ČR, do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa
MČ Praha–Zbraslav, v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

9.

Žádost o vybudování kanalizace v Lahovicích, ulice Spodní, Lahovská, K Novým domkům
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě žádost vlastníků nemovitostí v k. ú. Lahovice o vybudování kanalizace.
Rada vzala tuto žádost na vědomí a postupuje ji Magistrátu hl. m. Prahy.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 336 16

Rada městské části
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I.

bere na vědomí
žádost o vybudování kanalizace v Lahovicích, ulice Spodní, Lahovská, K Novým
domkům,

II.

ukládá
OMIR:
1. postoupit žádost Magistrátu hlavního města Prahy,
2. informovat žadatele o usnesení RMČ.

10.

Žádost občanů územní části Závist o vydání územního souhlasu s výstavbou vodovodu a
kanalizace
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě žádost občanů územní části Závist o vydání územního souhlasu s
výstavbou vodovodu a kanalizace. Rada vzala tuto žádost na vědomí a postupuje ji Magistrátu
hl. m. Prahy.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 337 16

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Žádost občanů územní části Závist o vydání územního souhlasu s výstavbou
vodovodu a kanalizace v délce cca 100 m na pozemku parc. č. 3040 v k. ú.
Zbraslav,

II.

11.

ukládá
a)

OMIR postoupit Žádost občanů místní části Závist Magistrátu hlavního města
Prahy,

b)

OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

Dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu splaškové kanalizace a vodovodního
řadu v lokalitě Za Dálnicí na pozemcích v k.ú. Lipence na pozemku parc.č. 2360/5 a v k.ú.
Zbraslav na pozemku parc.č. 2403/3, 2403/4, 2407/1, 2707/2, 2707/5, 2407/6, 2407
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě žádost o stanovisko k předložené projektové dokumentaci pro stavbu
splaškové kanalizace a vodovodního řadu v lokalitě Za Dálnicí. Rada nesouhlasila s
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předloženou projektovou dokumentací s tím, že požaduje rozšířit tuto dokumentaci o řešení
finální rekonstrukce komunikace včetně jejího napojení na komunikaci Strakonická a řešení
povrchových vod.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 338 16

Rada městské části

I.

II.

nesouhlasí
a)

s předloženou projektovou dokumentací "Stavba č.0100 TV Zbraslav, etapa 0010,
Za Dálnicí AKTUALIZACE 2015" pro územní rozhodnutí,

b)

se stavbou splaškové kanalizace a vodovodního řadu na pozemcích parc. č.
2403/4, 2407/2, 2407/5, 2417/5, 2430/1, 3168/73, 3168/76 vše v k. ú. Zbraslav,

požaduje
rozšířit projektovou dokumentaci o řešení finální rekonstrukce komunikace včetně
jejího napojení na komunikaci Strakonická a řešení odvedení povrchových vod,

III.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

12.

Dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu „Praha-Zbraslav: definitivní připojení
RS 1910 z TR 9966,S-140213“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě žádost o stanovisko k předložené projektové dokumentaci pro stavbu
technické infrastruktury - kabelové silnoproudé napájení. Projekt řeší vybudování nového
kabelu distribuční soustavy pro zajištění spolehlivého provozování a rozvoje této soustavy, a
dispečerská optická síť zajistí zvýšení spolehlivosti napájení "Komořanského tunelu" elektrickou
energií. Rada souhlasila s předloženou projektovou dokumentací.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 339 16

Rada městské části

I.

souhlasí
a)

s předloženou projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí pro stavbu „PrahaZbraslav: definitivní připojení RS 1910 z TR 9966, S-140213“,
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b)

II.

se stavbou „Praha-Zbraslav: definitivní připojení RS 1910 z TR 9966, S-140213“
na pozemcích parc. č. 3168/94, 3168/96, 2932/1 vše v k. ú. Zbraslav po uzavření
smlouvy o věcném břemeni,

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

13.

Dokumentace na přístavbu a stavební úpravy stávajícího RD čp. 292, dokumentace pro
ohlášení stavby a k žádosti o územní souhlas.
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby a o
územní souhlas na přístavbu a stavební úpravy stávajícího RD v ulici K. Michala. Projekt řeší
přístavbu garáže s dílnou, vstupní přístavbu a přístavbu zahradní terasy. Stavební komise nemá
k dokumentaci připomínky v případě, že vlastníci sousedních pozemků budou se záměrem
souhlasit. Rada souhlasila s předloženou projektovou dokumentací.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 340 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro ohlášení stavby a k žádosti o územní
souhlas stavby "Přístavba a stavební úpravy rodinného domu v ul. Karla Michala
292 v Praze-Zbraslavi", na pozemku parc. č. 1101/2 a 1101/3 v k. ú. Zbraslav,
ul. Karla Michala, Praha-Zbraslav, za předpokladu, že vlastnící sousedních
nemovitostí budou se záměrem souhlasit,

II.

požaduje
žadatelem doložit souhlas vlastníků sousedních nemovitostí se záměrem,

III.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

14.

Oprava a zvednutí střechy RD č.p. 90, dokumentace pro územní souhlas a ohlášení
stavebního záměru
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
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OMIR předložil radě projektovou dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavebního
záměru stavby "Oprava a zvednutí střechy RD č.p. 90". Rada s předloženou projektovou
dokumentací souhlasila.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 341 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro územní souhlas a ohlášení stavebního
záměru stavby „Oprava a zvednutí střechy RD č. p. 90“,

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 6.9.2016

15.

Přístavba a stavební úpravy pneuservisu – mycí linka, Praha - Zbraslav, dokumentace ke
sloučenému územnímu a stavebnímu řízení - doplnění
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě žádost o nové stanovisko k předložené projektové dokumentaci, která se
zabývá přístavbou a stavebními úpravami pneuservisu - mycí linky. Předmětem je přístavba
stávající haly pneuservisu. Hala je součástí autobazaru při ulici Strakonická. Rada s předloženou
projektovou dokumentací souhlasila. Nesouhlasila však s rozšířením vjezdu na pozemek
vzhledem k vyjádření ROPID a plánovanému vyhrazenému jízdnímu pruhu pro autobusy.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 342 16

Rada městské části

I.

souhlasí
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“ za
předpokladu souladu projektové dokumentace s právními předpisy,

II.

nesouhlasí
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s rozšířením vjezdu na pozemek vzhledem k vyjádření ROPID, OMD/677/16/TP a
plánovanému vyhrazenému jízdnímu pruhu pro autobusy,

III.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 1. 9. 2016

16.

Souhlas s umístěním stavby - garáž na pozemku parc.č. 1314/49 o výměře 23 m² v k.ú.
Zbraslav na základě předložené žádosti č.j. 2509/2016/OMIR ze dne 19.8.2016
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Nová majitelka garáže, která se nachází v ulici Nad Parkem, podala žádost o souhlas s
umístěním stavby, který potřebuje z důvodu zápisu této stavby do katastru nemovitostí. Pro tento
zápis stavby do KN je nutné vyjádření vlastníka pozemku, kterým je MČ Praha-Zbraslav. Rada
souhlasila s umístěním stavby - garáže na výše uvedený pozemek.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 343 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s umístěním stavby – garáž na pozemek parc. č. 1314/49 o výměře 23 m² v k.
ú. Zbraslav, druh pozemku: ostatní plocha, zapsaný v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, ve vlastnictví
hl. m. Prahy, svěřená správa Městská část Praha-Zbraslav, na základě předložené
žádosti č.j. 2509/2016/OMIR ze dne 19.8.2016,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
Souhlasu s umístěním stavby dle bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

17.

Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 2874/92 v k.ú. Zbraslav, dokumentace
povolení stavby
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
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OMIR předložil radě žádost o stanovisko k předložené projektové dokumentaci pro novostavbu
rodinného domu v ulici Jiřiny Štěpničkové. Jedná se o RD, který je určen pro potřeby rodinného
bydlení. Zahrnuje jednu bytovou jednotku a garáž pro dva automobily na pozemku vlastníka.
Stavební komise neměla k výstavbě RD žádné připomínky. Rada souhlasila s předloženou
projektovou dokumentací.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 344 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro povolení stavby "RD Zbraslav
2874/92", ulice Jiřiny Štěpničkové, Praha-Zbraslav,

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

18.

Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 1856 a 1855 v k.ú. Zbraslav,
dokumentace pro územní a stavební povolení
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro povolení stavby
rodinného domu v ulici Pod Spravedlností. Jedná se o novostavbu rodinného domu, který
zahrnuje jednu bytovou jednotku včetně garáže. Stavební komise neměla k výstavbě RD žádné
připomínky v případě, že vlastníci sousedních nemovitostí budou se záměrem souhlasit. Rada
souhlasila s předloženou projektovou dokumentací.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 345 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro územní a stavební povolení stavby
"Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 1855 a 1856 v k. ú. Zbraslav",
ulice Pod Spravedlností, Praha-Zbraslav,

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

19.

Stanovisko k žádosti MHMP – návrh směny částí pozemků v k.ú. Lahovice
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Předkladatel: Filip Gaspar
MHMP poslal žádost o stanovisko k navrhované směně částí pozemků viz usnesení níže.
Směnou dojde ke sjednocení skutečného stavu a odstranění nesouladu v katastru nemovitostí, ke
kterému zřejmě došlo při výstavbě komunikace K Sádkám v šedesátých letech. Rada se směnou
souhlasila.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 346 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s navrhovanou směnou části pozemku parc. č. 137/1 o výměře cca 190 m² za část
pozemku parc. č. 145 o výměře cca 190 m² v ulici K Zahradám v k. ú. Lahovice
na základě předložené žádosti č.j. 2539/2016/OMIR ze dne 23.8.2016,

II.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

20.

Stanovisko k žádosti o povolení umístění reklamní plochy na pozemku parc.č. 871 v k.ú.
Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
OMIR předložil radě materiál ve věci žádosti o umístění reklamní plochy na pozemku parc. č.
871 v k. ú. Zbraslav. Rada s tímto nesouhlasila.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 347 16

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s umístěním reklamní plochy o rozměrech 200 x 100 cm na pozemku parc. č. 871
v k. ú. Zbraslav, na základě předložené žádosti čj. 2355/2016 ze dne 4.8.2016,

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 5.9.2016

21.

Stanovisko k žádosti o povolení akce Českého automotoklubu N.O.F.T dne 10.09.2016
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
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Rada se zabývala žádostí o povolení uspořádat v Lahovicích sjezd přátel sportovních automobilů
a příznivců automotosportu a tuningu dne 10.9.2016. Rada nesouhlasila s konáním akce v dané
lokalitě převážně z důvodu bezpečnosti.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 348 16

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s konáním sjezdu přátel sportovních automobilů a příznivců automotosportu a
tuningu dne 10.9.2016 v Lahovicích na základě žádosti o povolení akce ze dne
21.8.2016,

II.

ukládá
OKT informovat žadatele o usnesení RMČ.

22.

Licenční smlouva č. 1039/2016 na využívání mapové aplikace Geoportál GEPRO Premium
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Licenční smlouvy se společností GEPRO, s. r. o. na využívání mapové
aplikace. Na základě této nové smlouvy, budou data poskytována společností GEPRO zdarma.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 349 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Licenční smlouvy č. 1039/2016 na využívání mapové aplikace Geoportál
GEPRO Premium se společností GEPRO, spol. s r. o., IČ: 448 51 529, se sídlem:
Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, v předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení,
Termín: 31.8.2016

III.

ukládá
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OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
23.

Uzavření Smlouvy o poskytování služeb - provoz aplikace Klikací rozpočet
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb se společností Internet Stream, s. r.
o. Předmětem smlouvy je dodání a zajištění fungování aplikace Klikací rozpočet.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 350 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytování služeb se společností: Internet Stream, s. r.
o., se sídlem: Lesní 960, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 246 88 711, DIČ:
CZ24688711, Zapsané v OR Spisová značka: C 67690 vedená u Krajského soudu
v Brně, o poskytování služeb, tj. provoz aplikace Klikací rozpočet pro Městskou
část Praha-Zbraslav v režimu SaaS, v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

24.

Oznámení zřizovatele pro ředitelku příspěvkové organizace MŠ Matjuchinova
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Zuzana Wildová
Rada souhlasila se zněním Oznámení zřizovatele pro paní ředitelku MŠ Matjuchinova. Jedná se
o výzvu k nápravě pochybení zjištěných veřejnoprávní kontrolou hospodaření za rok 2015 a I.
čtvrtletí roku 2016.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 351 16

Rada městské části

I.

souhlasí
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se zněním Oznámení zřizovatele adresovaného ředitelce příspěvkové organizace
Mateřské škola Matjuchinova, IČ: 684 04 379, se sídlem: U Lékárny 592, 156 00
Praha–Zbraslav, paní Dagmar Meisnerové, v předloženém znění,

II.

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

25.

Záměr podání žádosti o podporu projektu "Sportoviště Zbraslav" v rámci grantového
řízení Oranžové hřiště vypsané Nadací ČEZ
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s Projektovým záměrem "Sportoviště Zbraslav" a s podáním žádosti o podporu
tohoto projektu. Rada dále doporučuje zastupitelstvu souhlasit se záměrem a s podáním žádosti o
podporu projektu.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 352 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s Projektovým záměrem "Sportoviště Zbraslav" a s podáním žádosti o podporu
projektu "Sportoviště Zbraslav" v rámci grantového řízení Oranžové hřiště
vypsané Nadací ČEZ,

II.

doporučuje
ZMČ souhlasit s Projektovým záměrem a s podáním žádosti o podporu projektu
"Sportoviště Zbraslav" v rámci grantového řízení Oranžové hřiště vypsané Nadací
ČEZ,

III.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní kroky.

26.

Výběrové řízení na služby “ Rekonstrukce a dostavba objektu prádelny“ – generální
projektant
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
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Rada vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek výše uvedené veřejné zakázky
malého rozsahu, a rozhodla o vítězi výběrového řízení, kterým je společnost PROJEKTIL
ARCHITEKTI, s. r. o.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 353 16

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na
"Rekonstrukce a dostavba bývalé prádelny - generální projektant",

II.

rozhoduje
o vítězi výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce
a dostavba bývalé prádelny - generální projektant", kterým je společnost
PROJEKTIL ARCHITEKTI, s. r. o., IČ: 271 18 436, se sídlem Malátova 395/13,
150 00 Praha, za celkovou nabídkovou cenu 1.203.950,00 Kč včetně DPH,

III.

ukládá
OMIR informovat vítěze výběrového řízení o usnesení RMČ a zajistit
administrativní kroky k zajištění uzavření smlouvy s vybraným uchazečem s
ohledem na schválený rozpočet MČ Praha-Zbraslav na rok 2016.

27.

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky "MČ Praha - Zbraslav - Dodávka hasičské
cisternové automobilové stříkačky"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
MHMP schválil investiční prostředky pro městskou část. Jedná se o účelovou investiční dotaci
ve výši 7,5 mil. Kč na dovybavení jednotky SDH požární technikou. OMIR předložil radě ke
schválení zadávací dokumentaci na dodávku hasičské cisternové automobilové stříkačky. Rada
rozhodla o vypsání podlimitní veřejné zakázky a schválila zadávací dokumentaci výše uvedené
zakázky.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 354 16

Rada městské části

I.

rozhoduje
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o vypsání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky "MČ Praha-Zbraslav - Dodávka
hasičské cisternové automobilové stříkačky" v otevřeném řízení podle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a o zahájení zadávacího
řízení Zakázky odesláním oznámení o zakázce k uveřejnění ve Věstníku veřejných
zakázek. Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu zakázky ve výši
5.900.000 Kč bez DPH,

II.

schvaluje
zadávací dokumentaci zakázky dle bodu I., tohoto usnesení, včetně závazného
návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou zadávací dokumentace zakázky,

III.

stanovuje
Mgr. Kláru Zábrodskou, advokátku, číslo advokáta 10731, IČ: 713 33 193, se
sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika, jako svého
zástupce v řízení podle ustanovení § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, a zmocňuje uvedeného advokáta k výkonu práv a
povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, souvisejících se zadávacím řízením, vyjma úkonů uvedených
v ustanovení § 151 odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění. Zmocněný advokát je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě
(ustanovit si zástupce), aby místo něho jednala za zadavatele.

28.

Rozpočtové opatření 20/2016
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu na transport a pojištění sochy sv. Václava do prostor zámecké zahrady
Zbraslavského zámku.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 355 16

Rada městské části

I.

schvaluje
na základě pověření Usnesením Z 974 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,
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v platném znění, Rozpočtové opatření číslo 20/2016, dle přílohy, které je nedílnou
součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

29.

Uzavření smlouvy o dílo - osazení uměleckého díla, sochy sv. Václava J. V. Myslbeka
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Smlouvy o dílo se sochařem Mgr. Martinem Širokým na osazení
uměleckého díla Definitivní model k Pomníku sv. Václava.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 356 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo s fyzickou osobou Mgr. Martin Široký, akad. sochař,
IČ: 493 75 822, se sídlem: K Ovčínu 11/46, 182 00 Praha 8 – Ďáblice, na osazení
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.

30.

Rozpočtové opatření 21/2016
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o poskytnutí účelové investiční dotace z MŠMT na
financování akce - Rozšíření ZŠ Nad Parkem.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 357 16

Rada městské části

I.

schvaluje
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na základě pověření Usnesením Z 974 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 21/2016, dle přílohy, které je nedílnou
součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

31.

Rozpočtové opatření 22/2016
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření. Jedná se o převod finančních
prostředků na akci - Rozšíření ZŠ z investiční položky na neinvestiční.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 358 16

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav schválit v souladu s § 16 odst. 3) zákona číslo
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
Rozpočtové opatření číslo 22/2016 ve znění přílohy, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení,

II.

pověřuje
zástupce starostky MČ Praha–Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením materiálu
dle bodu I.
tohoto usnesení na nejbližší zasedání Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav.

32.

Návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MČ
Praha-Zbraslav - 2. výzva 2016
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace z Programu 2/2016
pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav s níže uvedenými žadateli.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 359 16

Rada městské části
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I.

schvaluje
v souladu s § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace
z Programu 2/2016 pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha–Zbraslav, s
těmito žadateli:
1. Bio art Production, s. r. o., IČ: 241 26 276, ve výši 50.000 Kč,
2. Pexeso, z.s., IČ 27020592, ve výši 37.800 Kč,
3. MgA. Petr Hampl, Praha–Zbraslav, ve výši 10.800 Kč,
4. Helpless, o.p.s., IČ: 279 12 574, ve výši 5.000 Kč,
5. Helena Petrová, Praha-Zbraslav, ve výši 19.400 Kč,
6. Veteran bicycle Club Zbraslav, IČ: 660 01 692, ve výši 40.000 Kč,
7. V jednom domě, o.p.s., IČ: 679 80 066, ve výši 10.000 Kč,
v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony a informovat neúspěšné žadatele o
zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha-Zbraslav.

33.

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ
Praha-Zbraslav - 2. výzva 2016 - Zbraslavská kulturní společnost , z. s.
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada doporučuje zastupitelstvu uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace
z Programu 2/2016 pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav se Zbraslavskou
kulturní společností, z. s.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 360 16

Rada městské části
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I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav v souladu s § 89 odst. 2 písm. b) zákona č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Programu 2/2016 pro
poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha–Zbraslav, s žadatelem: Zbraslavská
kulturní společnost, z. s., IČ: 476 09 532, ve výši 57.600 Kč, v předloženém znění,

II.

pověřuje
zástupkyni starostky MČ Praha–Zbraslav, Mgr. Michaelu Bernardovou,
předložením materiálu dle bou I. tohoto usnesení na nejbližší zasedání
Zastupitelstva MČ Praha–Zbraslav.

34.

Směrnice č. S 08/2016, Pravidla pro přípravu a předkládání materiálů RMČ a ZMČ
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Mgr. Hana Haubertová
Rada vydává Pravidla pro přípravu a předkládání materiálů pro jednání Rady a Zastupitelstva
městské části Praha-Zbraslav s účinností o 1.9.2016.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 361 16

Rada městské části

I.

ruší
Směrnici č. S 5/2010 schválenou Usnesením R 22 321 10 ze dne 27.8.2010,
Pravidla pro přípravu a předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva
městské části,

II.

vydává
v souladu s ustanovením § 94 odst. 3) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, Směrnici S 08/2016, Pravidla pro přípravu a předkládání materiálů pro
jednání Rady a Zastupitelstva městské části Praha–Zbraslav, s účinností od
01.09.2016,

III.

ukládá
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všem odborům Úřadu městské části Praha–Zbraslav zajistit realizaci tohoto
usnesení.
35.

Směrnice o smlouvách č. S 07/2016, Příloha č. 6
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Mgr. Hana Haubertová
Rada vydává Přílohu č. 6 ke Směrnici o smlouvách.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 362 16

Rada městské části

I.

vydává
v souladu s ustanovením § 94 odst. 3) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, Přílohu č. 6 Směrnice o smlouvách č. S 07/2016,

II.

ukládá
ÚMČ Praha-Zbraslav uvádět do smluv, které podléhají zákonu číslo 340/2015 Sb.,
tuto závaznou formulaci:
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru
smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) zajistí Městská část Praha–Zbraslav.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou
obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

III.

ukládá
tajemnici ÚMČ Praha-Zbraslav, Mgr. Haně Haubertové, zajistit realizaci tohoto
usnesení.

36.

Prominutí poplatků za zápisné do Místní knihovny Praha - Zbraslav
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada souhlasila s prominutím zápisného, včetně registračního poplatku na jeden rok, pro čtenáře
Místní knihovny Praha-Zbraslav v rámci celostátní akce "Týden knihoven".
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souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 363 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s prominutím zápisného včetně registračního poplatku na jeden rok pro čtenáře,
kteří se nově zaregistrují do Místní knihovny Praha–Zbraslav v rámci akce „Týden
knihoven“, která proběhne ve dnech 3.10. - 9.10.2016,

II.

ukládá
Oddělení Místní knihovna Praha-Zbraslav zajistit realizaci tohoto usnesení.

37.

Stanovení programu zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada stanovila program 13. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 364 16

Rada městské části

stanovuje
v souladu § 64 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném
znění, program 13. řádného jednání Zastupitelstva městské části Praha–Zbraslav,
dne 12.09.2016 v 17:30, v předloženém znění.
38.

Odstoupení od záměru pronajmout nebytový prostor o výměře 14,06m² bez čísla popisného
a evidenčního na pozemku parc.č. 32 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada svým usnesením zrušila záměr vyhlášený usnesením rady dne 30.5.2016. Jedná se o
pronájem nebytového prostoru na Zbraslavském náměstí.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 365 16

Rada městské části

I.

ruší
záměr vyhlášený Usnesením RMČ č. R 18 227 16 ze dne 30.5.2016, za účelem
pronajmout nebytový prostor o výměře 14,06 m² v části budovy bez čísla
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popisného a evidenčního na pozemku parc. č. 32, vše v k. ú. Zbraslav, zapsaný na
LV číslo 1707, vlastnické právo hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré
Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí Městská část Praha-Zbraslav,
Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, za účelem prodeje pečiva vlastní
výroby a souvisejícího sortimentu, za částku ve výši minimálně 270 Kč/m2/měsíc
na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, z důvodu, že vzhledem ke složité
situaci se současným nájemcem nemůže zajistit nabídnuté podmínky pronájmu,

II.

konstatuje
že Městská část Praha-Zbraslav uvažuje o jiném využití předmětného prostoru.

39.

Různé

Bc. Filip Gaspar
zástupce starostky
MČ Praha - Zbraslav

Mgr. Michaela Bernardová
zástupkyně starostky
MČ Praha - Zbraslav
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