Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
11. řádné jednání rady městské části, konané dne
26. 3. 2014 v 16:00 hod.
Přítomni:

A. Háněl, S. Hasenkopfová, F. Toušek

Dále přítomni:

P. Synek

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

A. Háněl, F. Toušek

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (8)

Zahájení, kontrola zápisu

2 (9)

Přidělení školního bytu č. 3 v ulici U Lékárny 593

3 (10)

Prodej dřevní hmoty na pni z pozemku č. parcelní 2843/4 v k. ú. Zbraslav

4 (11)

Výběrové řízení "Údržba veřejné zeleně ve správě MČ Praha - Zbraslav"

5 (12)

Pronájem Divadla J. Kašky

6 (13)

Zvýšení rozpočtu - knihovna

7 (14)

Zvýšení rozpočtu - odvod z VHP

8 (15)

Odprodej traktoru

9 (16)

Prodloužení doby hostování lunaparku Kolotoče Spilka

10 (17)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, kontrola zápisu

2.

Přidělení školního bytu č. 3 v ulici U Lékárny 593
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Rada projednala žádost paní Rybické, která požádala o přidělení školního (služebního) bytu. Její
zaměstnavatel, pan ředitel Základní umělecké školy ve Zbraslavi, podal kladné doporučení. Rada
Městské části Praha-Zbraslav toto projednala a souhlasila s přidělením bytu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 76 14

Rada městské části

I.

souhlasí

1

s přidělením školního (služebního) bytu se standartním nájemným, základní
kvality, paní Michaele Rybické, s tím, že termín nastěhování bude upřesněn po
provedení stavebních oprav v bytě

II.

ukládá
KS informovat žadatelku.

3.

Prodej dřevní hmoty na pni z pozemku č. parcelní 2843/4 v k. ú. Zbraslav
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila odprodej dřevní hmoty na pni na výše uvedeném
pozemku. Pozemek je pronajat společností Kámen Zbraslav, s. r. o. za účelem těžby nerostných
surovin. Jedná se o bývalý lesní porost složený převážně z následujících dřevin: smrk ztepilý,
borovice černá, borovice lesní, jedle sp. a akát.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 77 14

Rada městské části

I.

schvaluje
a)

odprodej dřevní hmoty na pni z pozemku č. parcelní 2843/4 v k. ú. Zbraslav v
objemu 295 m3 za cenu 224.879 Kč včetně DPH Ing. Filipu Tobolkovi, Klínec
240, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 62989332

b)

II.

4.

text kupní smlouvy

ukládá
a)

starostovi podepsat smlouvu

b)

FO a OMH provést potřebné administrativní kroky.

Výběrové řízení "Údržba veřejné zeleně ve správě MČ Praha - Zbraslav"
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav vyhlásila výběrové řízení na dodavatele zakázky malého
rozsahu "Údržba veřejné zeleně ve správě MČ Praha-Zbraslav".
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 78 14

Rada městské části
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I.

vyhlašuje
výběrové řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu "Údržba veřejné zeleně ve
správě MČ Praha-Zbraslav"

II.

schvaluje
text výzvy

III.

5.

ukládá
a)

KS vyvěsit výzvu včetně příloh na úřední desku

b)

OMH provést potřebné administrativní kroky.

Pronájem Divadla J. Kašky
Předkladatel: Aleš Háněl, Ivana Kohoutová
Amatérská divadelní asociace pořádá mnoho let v Divadle Jana Kašky pražskou přehlídku
amatérského divadla, a v listopadu pak tradiční Kaškovu Zbraslav. Předsedkyně ADA požádala
radu o snížení nájemného. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila se snížením nájemného
v Divadle Jana Kašky pro konání divadelních přehlídek.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 79 14

Rada městské části

I.

souhlasí
se snížením nájemného v Divadle Jana Kašky Amatérské divadelní asociaci pro
konání divadelních přehlídek v termínech 21.6.2014 a 22.11.2014

II.

stanovuje
nájemné ve výši 1.000 Kč/den vč. DPH

III.

ukládá
OKV informovat o rozhodnutí žadatele.
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6.

Zvýšení rozpočtu - knihovna
Předkladatel: Aleš Háněl
Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace na nákup
knih pro Místní knihovnu. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila se zvýšením rozpočtu o
tuto dotaci.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 80 14

Rada městské části

I.

souhlasí
se zvýšením rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 57.800 Kč z rozpočtu
hl. m. Prahy na knihy pro Místní knihovnu. Příjem dotace bude zaevidován v
příjmech na položku 4121, ve výdajích na OdPa 3314 činnosti knihovnické
položka 5136 knihy

II.

ukládá
FO provést administrativní kroky.

7.

Zvýšení rozpočtu - odvod z VHP
Předkladatel: Aleš Háněl
Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy bylo schváleno poskytnutí účelové dotace z odvodu
z výherních hracích přístrojů za 3. čtvrtletí 2013 určené na podporu činností nestátních
neziskových organizací, které zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže, dále určené
na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Rada Městské části Praha-Zbraslav
souhlasila se zvýšením rozpočtu o tuto dotaci.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 81 14

Rada městské části

I.

souhlasí
se zvýšením rozpočtu o účelovou dotaci ve výši 190.000 Kč z odvodu z výherních
hracích přístrojů určenou na kulturu, sport, školství, zdravotnictví a sociální
oblast. Příjem dotace bude zaevidován na položku 2221 přijaté vratky transferů od
jiných veřejných rozpočtů, ve výdajích na OdPa 3429 ostatní zájmová činnost a
rekreace položka 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením
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II.

ukládá
FO provést realizaci tohoto usnesení.

8.

Odprodej traktoru
Předkladatel: Aleš Háněl
Na základě zprávy OMH o nefunkčnosti a nevyužitelnosti traktoru Zetor a předaného
znaleckého posudku č. 13-000-10101-0104 ze dne 17.10.2013, a po nabídce možného odprodeje
tohoto traktoru podal nejvýhodnější nabídku autobazar Maggiore Luboš Brož, který zařídí i
odvoz nefunkčního traktoru.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 82 14

Rada městské části

I.

schvaluje
schvaluje odprodej traktoru ZETOR 7211 autobazaru Maggiore Luboš Brož za
cenu dle předložené nabídky

II.

pověřuje
starostu a finanční odbor realizací tohoto usnesení.

9.

Prodloužení doby hostování lunaparku Kolotoče Spilka
Předkladatel: Aleš Háněl
Na základě žádosti pana Spilky Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s prodloužením
doby hostování lunaparku Kolotoče Spilka, a to na dobu od 27.3.2014 do 13.4.2014.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 83 14

Rada městské části

I.

souhlasí
s prodloužením doby hostování lunaparku Kolotoče Spilka, a to na na dobu od
27.3.2014 do 13.4.2014

II.

stanovuje
a)

nájem za údržbu pronajaté plochy ve výši 5.000 Kč
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III.

b)

cenu za pronájem místa 3 Kč/m2/den

c)

vratnou kauci na úklid pozemku ve výši 10.000 Kč

d)

reprodukovaná hudba bude v provozu nejdříve od 9.00 h a nejdéle do 19.00 h

ukládá
KS informovat žadatele.

10.

Různé
Usnesením Rady hl. m. Prahy ze dne 18.3.2014 nebyla povolena výjimka týkající se "Těžby
štěrkopísků na ložisku Radotín-přístav". Magistrát hl. m. Prahy poslal žádost starostům
městských částí. Žádost se týkala navržení vhodných míst pro potenciální umístění služeb:
kontaktní centa pro osoby závislé na nealkoholových drogách, zimní noclehárny pro osoby bez
přístřeší. MČ Praha-Zbraslav na tuto žádost reagovala s tím, že na území Zbraslavi se nenachází
žádné vhodné místo pro poskytování výše jmenovaných služeb.

Filip Toušek

Ing. Aleš Háněl, MBA
starosta MČ Praha - Zbraslav
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