Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
29. řádné jednání rady městské části, konané dne
19. 9. 2016 v 16:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

Š. Vacek

Hosté:
Omluvení:

F. Gaspar, H. Haubertová

Ověřovatelé:

M Bernardová, Z. Wildová

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Záměr prodeje pozemku parc.č. 1519/1 o výměře 362 m² k.ú. Zbraslav na základě
předložené žádosti č.j. 2500/2016/OMIR ze dne 19.8.2016

3 (3)

Záměr pronajmout pozemky parc.č. 1324/2 o výměře 134m², parc.č. 1326 o výměře 17m²,
parc.č. 1327/1 o výměře 151m² a parc.č. 1327/3 o výměře 481m² vše v k.ú. Zbraslav

4 (4)

Odkup pozemků parc.č. 557/1, 557/18, 557/20, 557/22, 557/23, 557/24, 557/27, 557/29,
557/30, 557/33 a 557/34 k.ú. Lahovice na základě předložené žádosti č.j. 2436/2016/
OMIR ze dne 15.8.2016

5 (5)

Žádost o přidělení služebního bytu

6 (6)

Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 23.3.2016 - č.j: 2112/20106/OMH ze dne
13.07.2016

7 (7)

Žádost o snížení nájemného

8 (8)

Žádost o splátkový kalendář - vyúčtování služeb 2015, ASČR

9 (9)

Příkazní smlouva SIPO 01 - 297/2016

10 (10)

Určení platu ředitelce Mateřské školy Matjuchinova s účinností od 1. září 2016

11 (11)

Určení platu ředitelce Mateřské školy Nad Parkem, s účinností od 1. září 2016

12 (12)

Určení platu ředitelce Zařízení školního stravování Praha – Zbraslav, s účinností od 1. září
2016

13 (13)

Určení platu řediteli Základní školy Vladislava Vančury, Praha – Zbraslav s účinností od 1.
září 2016

14 (14)

Určení platu řediteli Základní umělecké školy Praha – Zbraslav s účinností od 1. září 2016

15 (15)

Stanovisko k žádosti o souhlas zřizovatele s převedením výnosu z prodeje majetku do
investičního fondu - ZUŠ

16 (16)

Uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu - Musica da chiessa
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17 (17)

Žádost o povolení k natáčení scénografických dotáček k inscenaci Don Juan Divadla pod
Palmovkou na Zbraslavském hřbitově

18 (18)

Záštita MČ Praha - Zbraslav nad výstavou Zbraslavské madony

19 (19)

Uzavření darovací smlouvy - Kotěrovo centrum architektury o.p.s.

20 (20)

Výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce bytu v ulici
Lomařská čp. 821, Praha-Zbraslav“

21 (21)

Jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci výběrového
řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky pod názvem „MČ Praha-Zbraslav –
Dodávka hasičské cisternové automobilové stříkačky“

22 (22)

Vyjádření k záměru novely OZV hlavního města Prahy o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejných prostranstvích

23 (23)

Nabídka spolupráce na realizaci projektu "Komunitní centrum"

24 (24)

Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavbu „Cyklostezka A20,
úsek Praha Lahovičky – Praha Strnady v k.ú. Zbraslav “

25 (25)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Záměr prodeje pozemku parc.č. 1519/1 o výměře 362 m² k.ú. Zbraslav na základě
předložené žádosti č.j. 2500/2016/OMIR ze dne 19.8.2016
Předkladatel: Filip Gaspar
MČ obdržela nabídku na koupi výše uvedeného pozemku. Zmiňovaný pozemek se nachází v
ulici Žofie Podlipské u bytového domu čp. 904. O tento pozemek má zájem nájemce, který má
s MČ uzavřenou nájemní smlouvu od roku 2012. Důvodem jejího zájmu o pozemek je výkon
zahrádkářských činností a rekreace. Rada souhlasila se záměrem prodeje pozemku.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 370 16

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem prodeje pozemku parc. č. 1519/1, o výměře 362 m², k. ú. Zbraslav,
druh pozemku: zahrada, pozemek 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 cenu minimálně 2.016.000 Kč (tj. 5.569 Kč/m²) s možností
zřízení služebnosti práva chůze a cesty k pozemku,

II.

ukládá
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OKT zveřejnit záměr.
Termín: 20.9.2016

3.

Záměr pronajmout pozemky parc.č. 1324/2 o výměře 134m², parc.č. 1326 o výměře 17m²,
parc.č. 1327/1 o výměře 151m² a parc.č. 1327/3 o výměře 481m² vše v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Společenství pro dům Gutfreundova 868, 869 jednalo s MČ o odkupu pozemků pod bytovými
domy a funkčně souvisejících pozemků k domům. Vzhledem k vysoké finanční investici (na
základě znaleckého posudku) navrhlo Společenství uzavřít nájemní smlouvu na tyto pozemky.
Rada souhlasila se záměrem pozemky pronajmout.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 371 16

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout pozemky parc. č. 1324/2 o výměře 134 m², druh
pozemku: ostatní plocha, parc. č. 1326 o výměře 17 m², druh pozemku: zastavěná
plocha a nádvoří, parc. č. 1327/1 o výměře 151 m², druh pozemku: zahrada a parc.
č. 1327/3 o výměře 481 m², druh pozemku: zahrada v k. ú. Zbraslav, zapsané v
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště
Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa Městská část Praha-Zbraslav,
Společenství pro dům Gutfreundova 868, 869, IČ: 283 88 038, Gutfreundova 868,
156 00 Praha-Zbraslav, za cenu 11 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 6 měsíců,

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.
Termín: 20.9.2016

4.

Odkup pozemků parc.č. 557/1, 557/18, 557/20, 557/22, 557/23, 557/24, 557/27, 557/29,
557/30, 557/33 a 557/34 k.ú. Lahovice na základě předložené žádosti č.j. 2436/2016/OMIR
ze dne 15.8.2016
Předkladatel: Filip Gaspar
MČ byla doručena nabídka na odkup 11 pozemků v ulici K Sádkám, k. ú. Lahovice, na kterých
leží těleso komunikace. Zmiňované pozemky získala nynější majitelka v roce 2015 v rámci
vypořádání restitučního nároku. OMH nedoporučil radě pozemky odkoupit s odůvodněním, že
MČ nevykonává správu žádné místní komunikace v Lahovicích. Rada nesouhlasila s odkupem
pozemků.
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souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 372 16

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s odkupem pozemků parc. č. 557/1 o výměře 855 m², druh pozemku: ostatní
plocha, parc. č. 557/18 o výměře 267 m², druh pozemku: ostatní plocha, parc. č.
557/20 o výměře 43 m², druh pozemku: ostatní plocha, parc. č. 557/22 o výměře 6
m², druh pozemku: ostatní plocha, parc. č. 557/23 o výměře 20 m², druh pozemku:
ostatní plocha, parc. č. 557/24 o výměře 80 m², druh pozemku: ostatní plocha,
parc. č. 557/27 o výměře 826 m², druh pozemku: ostatní plocha, parc. č. 557/29
o výměře 126 m², druh pozemku: ostatní plocha, parc. č. 557/30 o výměře 144
m², druh pozemku: ostatní plocha, parc. č. 557/33 o výměře 8 m², druh pozemku:
ostatní plocha a parc. č. 557/34 o výměře 2 m², druh pozemku: ostatní plocha,
zapsaných na LV 418 vše k. ú. Lahovice na základě předložené nabídky č.j.
2436/2016/OMIR ze dne 15.8.2016,

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 26.9.2016

5.

Žádost o přidělení služebního bytu
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě k projednání žádost o přidělení služebního bytu. Žadatelka je
zaměstnankyní ZŠ Vladislava Vančury. Rada souhlasila s přidělením služebního bytu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 373 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s přidělením služebního bytu č. 2, o velikosti 2+1, o celkové výměře 68,13 m2,
1. kategorie, ve 3. podlaží domu č.p. 592, v ulici U Lékárny, na základě žádosti
č.j.207/2016/OMH ze dne 12.7.2016,

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní kroky.

6.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 23.3.2016 - č.j: 2112/20106/OMH ze dne
13.07.2016
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu. Nájemce bytu se oženil a
zmiňovaným dodatkem bude uzavřena smlouva s oběma žadateli.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 374 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1, v domě č.p. 593
uzavřené dne 23.3.2016, na základě žádosti č.j: 2112/20106/OMH ze dne
13.07.2016,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
Dodatku č. 1 dle bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní kroky.

7.

Žádost o snížení nájemného
Předkladatel: Filip Gaspar
Nájemci bytu, ve kterém se nadměrně vyskytuje plíseň, podali opakovaně žádost o slevu z
nájmu. Rada souhlasila se snížením nájemného do doby ukončení rekonstrukce bytu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 375 16

Rada městské části
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I.

souhlasí
se snížením nájemného u bytu č. 82/1, Lomařská 821, o 50% do doby ukončení
rekonstrukce bytu a to od 1.7.2016, na základě žádosti ze dne 18.7.2016,

II.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní kroky.

8.

Žádost o splátkový kalendář - vyúčtování služeb 2015, ASČR
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě k projednání žádost o splátkový kalendář od Záchranné služby ASČR.
Splátkový kalendář žádá Záchranná služba na nedoplatek vyúčtování služeb pro rok 2015. Rada
souhlasila s tím, že dlužná částka bude rozdělena do čtyř splátek s tím, že závazek bude uhrazen
nejpozději 31.12.2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 376 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři za vyúčtování
služeb za rok 2015, který bude uhrazen ve čtyřech splátkách do 31.12.2016, v
předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem Dohody o
uznání dluhu a splátkovém kalendáři, dle bodu č. I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ a zajistit potřebné administrativní
kroky.

9.

Příkazní smlouva SIPO 01 - 297/2016
Předkladatel: Filip Gaspar
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Rada souhlasila s uzavřením Příkazní smlouvy s Českou poštou, s. p. Jedná se o zajištění
inkasních plateb obyvatelů v rámci Soustředěného inkasa plateb.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 377 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Příkazní smlouvy č. nSIPO 01-297/2016 se subjektem: Česká pošta,
s. p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 471 14 983,
o zajištění inkasních plateb obyvatelstva v rámci Soustředěného inkasa plateb, v
předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní kroky.

10.

Určení platu ředitelce Mateřské školy Matjuchinova s účinností od 1. září 2016
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Wildová
Rada zvýšila plat ředitelce MŠ Matjuchinova v souladu s Nařízením vlády 273/2016 ze dne
24.8.2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 378 16

Rada městské části

I.

určuje
plat ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova, IČ: 684 04
379, se sídlem: U Lékárny 592, 156 00 Praha–Zbraslav, paní Dagmar Meisnerové,
v předloženém znění, s účinností od 1. září 2016, v souladu s § 122 odst. 2 a § 136
odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s Nařízením vlády č. 273/2016
Sb., ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
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II.

ukládá
OKT a OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

11.

Určení platu ředitelce Mateřské školy Nad Parkem, s účinností od 1. září 2016
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Wildová
Rada zvýšila plat ředitelce MŠ Nad Parkem v souladu s Nařízením vlády 273/2016 ze dne
24.8.2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 379 16

Rada městské části

I.

určuje
plat ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Parkem, Mgr. et Mgr.
Kamile Weberové Kuchařové, v předloženém znění, s účinností od 1. září 2016, v
souladu s § 122 odst. 2 a § 136 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s
Nařízením vlády č. 273/2016 Sb., ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě,

II.

ukládá
OKT a OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

12.

Určení platu ředitelce Zařízení školního stravování Praha – Zbraslav, s účinností od 1. září
2016
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Wildová
Rada zvýšila plat ředitelce Zařízení školního stravování ve Zbraslavi v souladu s Nařízením
vlády 273/2016 ze dne 24.8.2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 380 16

Rada městské části

I.

určuje
plat ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Praha–
Zbraslav, paní Renatě Sellákové, v předloženém znění, s účinností od 1. září
2016, v souladu s § 122 odst. 2 a § 136 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
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práce, a s Nařízením vlády č. 273/2016 Sb., ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě,

II.

ukládá
OKT a OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

13.

Určení platu řediteli Základní školy Vladislava Vančury, Praha – Zbraslav s účinností od
1. září 2016
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Wildová
Rada zvýšila plat řediteli ZŠ Vladislava Vančury v souladu s Nařízením vlády 273/2016 ze dne
24.8.2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 381 16

Rada městské části

I.

určuje
plat řediteli příspěvkové organizace Základní škola Vladislava Vančury, PrahaZbraslav, Hauptova 591, Mgr. Jiřímu Kovaříkovi, s účinností od 1. září 2016, v
souladu s § 122 odst. 2 a § 136 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s
Nařízením vlády č. 273/2016 Sb., ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě,

II.

ukládá
OKT a OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

14.

Určení platu řediteli Základní umělecké školy Praha – Zbraslav s účinností od 1. září 2016
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Wildová
Rada zvýšila plat řediteli ZUŠ ve Zbraslavi v souladu s Nařízením vlády 273/2016 ze dne
24.8.2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 382 16

Rada městské části

I.

určuje
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plat řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Praha-Zbraslav,
Mgr. Karlu Nedomovi, v předloženém znění, s účinností od 1. září 2016, v
souladu s § 122 odst. 2 a § 136 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s
Nařízením vlády č. 273/2016 Sb., ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě,

II.

ukládá
OKT a OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

15.

Stanovisko k žádosti o souhlas zřizovatele s převedením výnosu z prodeje majetku do
investičního fondu - ZUŠ
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Wildová
Rada souhlasila s převedením výnosu z prodeje majetku do fondu investic Základní umělecké
školy Praha-Zbraslav. ZUŠ prodala nadbytečný majetek. Prodej schválila rada svým usnesením
v loňském roce.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 383 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s převedením výnosu z prodeje majetku v souladu s § 31 odst. 1), písm. d) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
do fondu investic Základní umělecké školy Praha–Zbraslav, IČ: 673 63 237, na
základě žádosti č.j: 2569/2016/OKT ze dne 06.09.2016,

II.

ukládá
OKT informovat žadatele o usnesení RMČ.

16.

Uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu - Musica da chiessa
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření Smlouvy o provedení uměleckého výkonu. "Koncert nejen
svatováclavský" se uskuteční dne 23.9.2016 v kostele sv. Jakuba ve Zbraslavi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 384 16

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o provedení uměleckého výkonu souboru Musica da chiessa, v
kostele sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi, "Koncert nejen Svatováclavský", dne 23.
září 2016, 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.
Termín: 23.9.2016

17.

Žádost o povolení k natáčení scénografických dotáček k inscenaci Don Juan Divadla pod
Palmovkou na Zbraslavském hřbitově
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s natáčením scénografických dotáček k inscenaci Don Juan na Zbraslavském
hřbitově. Natáčení se uskuteční 23.9.2016 od 8.00 do 11.00 h.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 385 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s natáčením scénografických dotáček k inscenaci Don Juan, realizovaných
právnickou osobou: Divadlo pod Palmovkou, příspěvková organizace, IČ: 000 64
301, na Zbraslavském hřbitově dne 23.9.2016 (pátek) od cca 08:00 hodin do cca
11:00 hodin, za podmínky, že chování štábu při natáčení bude v souladu s Řádem
veřejného pohřebiště, nebude narušena pieta místa, nebude vstupováno na hrobová
místa a bez předchozího souhlasu nájemce hrobového místa nebudou pořizovány
záběry čitelných textů a nápisů na náhrobcích,

II.

ukládá
OMH informovat žadatele.
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18.

Záštita MČ Praha - Zbraslav nad výstavou Zbraslavské madony
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada byla požádána o převzetí záštity nad výstavou Zbraslavských madon z rodinné sbírky
rodiny Curry - Bartoňů v Královském sálu zámku Zbraslav. Rada udělila Záštitu MČ PrahaZbraslav.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 386 16

Rada městské části

I.

uděluje
Záštitu Městské části Praha-Zbraslav výstavě Zbraslavské madony z rodinné
sbírky rodiny Curry-Bartoňů konané ve dnech 3. - 5.11.2016 v Královském sálu
zámku Zbraslav,

II.

souhlasí
s organizací výběru dobrovolného vstupného pro Dětské centrum Paprsek,
středisko Lahovice,

III.

ukládá
OKT informovat žadatele.

19.

Uzavření darovací smlouvy - Kotěrovo centrum architektury o.p.s.
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření darovací smlouvy o poskytnutí daru za účelem vydání publikace o F. M.
Kaňkovi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 387 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření darovací smlouvy o poskytnutí daru subjektu: Kotěrovo centrum
architektury o.p.s., IČ: 025 54 062, se sídlem K Vápence 425, Praha 5, za účelem
vydání publikace o F. M. Kaňkovi, v předloženém znění,
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II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

20.

Výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce bytu v ulici
Lomařská čp. 821, Praha-Zbraslav“
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě text výzvy a zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu,
která se týká rekonstrukce bytu v Lomařské ulici 821. Z provedeného pasportu bytu vyplývá, že
celkový stav bytu je ve špatném technickém stavu a byt je silně napaden plísní a vlhkostí, a není
vhodný k užívání. Rada text výzvy schválila. Dále schválila seznam způsobilých dodavatelů a
vyhlásila výzvu k podání nabídky na plnění výše zmiňované veřejné zakázky.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 388 16

Rada městské části

I.

II.

schvaluje
a)

text výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentaci, včetně příloh na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce bytu v ulici Lomařská čp. 821,
Praha-Zbraslav“, v předloženém znění,

b)

navržené složení Komise pro otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu „Rekonstrukce bytu v ulici Lomařská čp. 821, Praha-Zbraslav“,

c)

seznam způsobilých dodavatelů na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce bytu v ulici Lomařská čp. 821, Praha-Zbraslav“, v předloženém
znění,

vyhlašuje
výzvu k podání nabídky dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
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„Rekonstrukce bytu v ulici Lomařská čp. 821, Praha-Zbraslav“, v předloženém
znění,

III.

ukládá
OMIR zveřejnit výzvu dle bodu II. tohoto usnesení.

21.

Jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci výběrového
řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky pod názvem „MČ Praha-Zbraslav –
Dodávka hasičské cisternové automobilové stříkačky“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě návrh složení Komise pro otevírání obálek s nabídkami, která bude dále
plnit funkci Komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Rada složení komise schválila a
jmenovala členy této komise.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 389 16

Rada městské části

I.

schvaluje
složení Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci výběrového
řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky pod názvem „MČ Praha-Zbraslav
– Dodávka hasičské cisternové automobilové stříkačky“, dle návrhu v neveřejné
příloze tohoto usnesení,

II.

jmenuje
členy Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci výběrového
řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky pod názvem „MČ Praha-Zbraslav –
Dodávka hasičské cisternové automobilové stříkačky",

III.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní kroky.

22.

Vyjádření k záměru novely OZV hlavního města Prahy o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejných prostranstvích
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
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Na základě žádosti MHMP se rada zabývala novelou obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o
zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Rada schválila vyjádření k
připravované novele vyhlášky.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 390 16

Rada městské části

I.

schvaluje
vyjádření k připravované novele vyhlášky č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, na základě
žádosti Magistrátu hlavního města Prahy č. j. MHMP 1373594/2016, S-MHMP
1373594/2016, ze dne 10. srpna 2016, v předloženém znění,

II.

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

23.

Nabídka spolupráce na realizaci projektu "Komunitní centrum"
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Vejvodová
Rada odsouhlasila vyhlášení nabídky spolupráce na přípravě a realizaci projektu "Komunitní
centrum" na adrese Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav. MČ hledá partnera pro realizaci projektu.
MČ preferuje neziskové a nevládní organizace, které se budou podílet na realizaci vzniku
komunitního centra.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 29 391 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s vyhlášením nabídky spolupráce na přípravě a realizaci projektu "Komunitní
centrum" na adrese Žabovřeská 1227, 156 00 Praha-Zbraslav,

II.

ukládá
OKT a OMIR zveřejnit nabídku dle bodu I. tohoto usnesení.

24.

Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavbu „Cyklostezka A20,
úsek Praha Lahovičky – Praha Strnady v k.ú. Zbraslav “

15

Předkladatel: Radek Rejna
OMIR předložil radě text výzvy a zadávací dokumentaci výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace pro výše uvedenou stavbu. V červnu
2016 byla zpracována Studie proveditelnosti části cyklostezky A20 po levém břehu Vltavy v
k. ú. Zbraslav, a to v úseku od Lahovického mostu do Strnad. Tato studie byla prezentována na
Komisi Rady HMP pro cyklistickou dopravu, která doporučila zpracovat další stupně projektové
dokumentace pro získání povolení stavby. Rada schválila text výzvy a seznam způsobilých
dodavatelů. Rada vyhlašuje výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 392 16

Rada městské části

I.

II.

schvaluje
a)

text výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentaci, včetně příloh na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace pro
umístění a povolení stavby „Cyklostezka A20, úsek Praha Lahovičky – Praha
Strnady v k. ú. Zbraslav",

b)

navržené složení Komise pro otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace pro stavbu „Cyklostezka
A20, úsek Praha Lahovičky – Praha Strnady v k.ú. Zbraslav “;

c)

seznam způsobilých dodavatelů na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
zpracovatele projektové dokumentace pro stavbu „Cyklostezka A20, úsek Praha
Lahovičky – Praha Strnady v k.ú. Zbraslav “.

vyhlašuje
výzvu k podání nabídky dle ustanovení § 18 odst.5 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
na zpracovatele projektové dokumentace pro stavbu „Cyklostezka A20, úsek
Praha Lahovičky – Praha Strnady v k.ú. Zbraslav “.

III.

ukládá
OMIR zveřejnit výzvu dle bodu II. tohoto usnesení.

25.

Různé
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Mgr. Zuzana Wildová

Mgr. Michaela Bernardová
zástupkyně starostky
MČ Praha - Zbraslav
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