Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
30. řádné jednání rady městské části, konané dne
3. 10. 2016 v 15:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

Z. Vejvodová

Ověřovatelé:

F. Gaspar, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Dokumentace pro územní a stavební řízení na stavbu „Novostavba rodinného domu a
staveb souvisejících v Praze – Zbraslavi, pozemek parc. č. 3012, 3013, k.ú. Zbraslav“,
lokalita Závist

3 (3)

Dokumentace změny stavby před jejím dokončením rodinného domu čp. 1125 ulice K
Vejvoďáku umístěné na parc. č. 2385/9 v k.ú. Zbraslav

4 (4)

Rekonstrukce a dostavba objektu prádelny – uzavření smlouvy na generálního projektanta

5 (5)

Žádost o převedení práv a povinností k bytové jednotce

6 (6)

Dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě č. 2732317724 - budova ZŠ Nad Parkem

7 (7)

Smlouva o převodu správy majetku HMP ve prospěch MČ Praha-Zbraslav

8 (8)

Souhlas zřizovatele pro MŠ Nad Parkem k uzavření nájemní smlouvy - doplňková činnost

9 (9)

Uzavření Pojistné smlouvy č. 40264059-28 na vozidlo Škoda Roomster

10 (10)

Uzavření Pojistné smlouvy č. 52118708-17 na vozidlo Bucher Citycat

11 (11)

Uzavření trojstranné smlouvy o užití objektu - Slavnosti Elišky Přemyslovny

12 (12)

Předání práv a závazků investora k investiční akci „Revitalizace ulice U Malé řeky“
Odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy

13 (13)

Schválení záměru veřejné zakázky příspěvkové organizace Zařízení školního stravování,
Praha - Zbraslav, U Lékárny 592, Praha – Zbraslav, varný kotel

14 (14)

Svěření pravomoci zmocnitele k jednání jménem MČ

15 (15)

Rozpočtové opatření 24/2016

16 (16)

Uzavření darovací smlouvy - Fiscalis - Slavnosti Elišky Přemyslovny

17 (17)

Uzavření darovací smlouvy - Gmuzdek - Slavnosti Elišky Přemyslovny

18 (18)

Uzavření darovací smlouvy - Mapol - Slavnosti Elišky Přemyslovny

19 (19)

Uzavření darovací smlouvy - UJP - Slavnosti Elišky Přemyslovny

1

20 (20)

Uzavření darovací smlouvy - Velkotržnice - Slavnosti Elišky Přemyslovny

21 (21)

Smlouva o uskutečnění uměleckého výkonu - Koncert Vivat Carolus Quartus v rámci akce
Slavnosti Elišky Přemyslovny

22 (22)

Smlouva o dramaturgické a organizační přípravě akce Slavnosti Elišky Přemyslovny

23 (23)

Smlouva o dramaturgické a organizační přípravě šermířských vystoupení v programu
Obrazy ze středověkého života v rámci Slavností Elišky Přemyslovny

24 (24)

Smlouva o moderování programu Obrazy ze středověkého života v rámci Slavností Elišky
Přemyslovny

25 (25)

Smlouva o zajištění a realizaci Obrazů ze středověkého života v rámci akce Slavnosti
Elišky Přemyslovny

26 (26)

Žádost o povolení prodeje vánočních stromků na Zbraslavském náměstí parc. č. 34 v k.ú.
Zbraslav

27 (27)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Dokumentace pro územní a stavební řízení na stavbu „Novostavba rodinného domu a
staveb souvisejících v Praze – Zbraslavi, pozemek parc. č. 3012, 3013, k.ú. Zbraslav“,
lokalita Závist
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě žádost o vyjádření k projektové dokumentaci týkající se novostavby
rodinného domu v lokalitě Závist. Rada nesouhlasila s předloženou projektovou dokumentací z
důvodu, že v místě není dosud vybudována síť technické infrastruktury a komunikace.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 393 16

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení na stavbu
„Novostavba rodinného domu a staveb souvisejících v Praze–Zbraslavi, pozemek
parc. č. 3012, 3013, k. ú. Zbraslav“ z důvodu, že v místě není dosud vybudována
síť technické infrastruktury a komunikace odpovídající kapacity,

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 10.10.2016
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3.

Dokumentace změny stavby před jejím dokončením rodinného domu čp. 1125 ulice K
Vejvoďáku umístěné na parc. č. 2385/9 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě žádost o vyjádření k projektové dokumentaci změny stavby před jejím
dokončením - rodinný dům v ulici K Vejvoďáku. Tato změna se týká konstrukce krovu, kdy
místo provedení střešních oken budou do stávajícího krovu vkládány vikýře. Rada souhlasila s
předloženou dokumentací.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 394 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací změny stavby před jejím dokončením
rodinného domu čp. 1125 ulice K Vejvoďáku, umístěné na parc. č. 2385/9 v k. ú.
Zbraslav,

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 10.10.2016

4.

Rekonstrukce a dostavba objektu prádelny – uzavření smlouvy na generálního projektanta
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s uzavřením smlouvy se společností PROJEKTIL ARCHITEKTI, s. r. o.
Tato společnost byla na základě výběrového řízení vybrána jako generální projektant na akci
"Rekonstrukce a dostavba objektu prádelny".
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 395 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením smlouvy se společností PROJEKTIL ARCHITEKTI, s. r. o., IČ: 271
18 436, se sídlem Malátova 395/13, 150 00 Praha 5, na generálního projektanta
stavby "Rekonstrukce a dostavba objektu prádelny", v předloženém znění,

II.

pověřuje
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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.

5.

Žádost o převedení práv a povinností k bytové jednotce
Předkladatel: Filip Gaspar
Nájemník bytu v bytovém domě v ulici Lomařská požádal o převedení práv a povinností k
bytové jednotce z důvodu, že jeho spolubydlící již nemá o užívání bytové jednotky další zájem.
Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 396 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu služebního bytu k bytové jednotce č. 83 v ulici
Lomařská 821, se zaměstnancem Městské policie hl. města Prahy, na základě
žádosti č.j. 2536/2016/OMH ze dne 23.08.2016,

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní kroky.

6.

Dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě č. 2732317724 - budova ZŠ Nad Parkem
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s uzavřením dodatku k pojistné smlouvě na pojištění nemovitého majetku, který
není zkolaudovaný a je povoleno zatím dočasné užívání. Jedná se o přístavbu ZŠ Vladislava
Vančury v ulici Nad Parkem.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 397 16

Rada městské části
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I.

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 k Pojistné smlouvě č. 2732317724 na pojištění
nemovitého majetku (stavby), který není zkolaudovaný, se společností: UNIQA
pojišťovna, a. s., IČ: 492 40 480, se sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6, v
předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

7.

Smlouva o převodu správy majetku HMP ve prospěch MČ Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Smlouvy o převodu správy majetku. Předmětem smlouvy jsou počítače
a jejich komponenty, které měla MČ od MHMP vypůjčeny na 5 let, do roku 2016. Z hlediska
opotřebení se jedná o zastaralou techniku, a proto MHMP přišel s nabídkou bezplatného
převedení majetku na MČ.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 398 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o převodu správy majetku (zařízení výpočetní techniky) INO
40/60/003320/2016, dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, s Hlavním městem Prahou, se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha
1, IČ: 000 64 581, v předloženém znění,

II.

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

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

8.

Souhlas zřizovatele pro MŠ Nad Parkem k uzavření nájemní smlouvy - doplňková činnost
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Wildová
Paní ředitelka požádala radu o souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v
MŠ Nad Parkem na dobu určitou. Smlouva bude uzavřena za účelem vedení lekcí keramického
kroužku. Rada s uzavřením smlouvy souhlasila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 399 16

Rada městské části

I.

souhlasí
v souladu s článkem 5, odst. 3, písm. a) Smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku,
na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Nad Parkem, IČ: 700 98 093, s
uzavřením smluv o nájmu nebytových prostor na dobu určitou s nájemcem:
fyzická osoba Mgr. Jana Fillová, IČ: 707 40 895, se sídlem: U Žlábku 154, 155 31
Praha–Lipence, na dobu určitou, školní rok 2016/2017, v předloženém znění,

II.

ukládá
OKT informovat ředitelku MŠ o usnesení RMČ.

9.

Uzavření Pojistné smlouvy č. 40264059-28 na vozidlo Škoda Roomster
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s uzavřením nové pojistné smlouvy na vozidlo Škoda Roomster. OMH požádal,
vzhledem ke stáří a amortizaci vozidla, o snížení pojistné částky.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 400 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Pojistné smlouvy č. 40264059-28 se sníženým ročním pojistným
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijního pojištění na
vozidlo Škoda Roomster se společností Česká pojišťovna, a. s., IČ: 452 72 956, se
sídlem: Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, v předloženém znění,

6

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.

10.

Uzavření Pojistné smlouvy č. 52118708-17 na vozidlo Bucher Citycat
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s uzavřením nové pojistné smlouvy na vozidlo Iveco Bucher Citycat. OMH
požádal, vzhledem ke stáří a amortizaci vozidla, o snížení pojistné částky.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 401 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Pojistné smlouvy č. 52118708-17 se sníženým ročním pojistným
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijního pojištění na
vozidlo Iveco Bucher Citycat 2020 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.

11.

Uzavření trojstranné smlouvy o užití objektu - Slavnosti Elišky Přemyslovny
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila uzavření trojstranné smlouvy o užití části objektu - Královského sálu v Zámku
Zbraslav. Královský sál bude využit k pořádání koncertu v rámci Slavností Elišky Přemyslovny
dne 17.10.2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 402 16

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření trojstranné smlouvy o užití části objektu - Královského sálu dne
17.10.2016, mezi vlastníky objektu, uživatelem objektu a Městskou částí Praha–
Zbraslav, v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

12.

Předání práv a závazků investora k investiční akci „Revitalizace ulice U Malé řeky“
Odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s předáním práv a závazků investora k výše uvedené investiční akci. Odbor
technické vybavenosti následně tuto investiční akci zařadí do akcí Technické vybavenosti
městské části a stavbu v rámci svého rozpočtu zrealizuje.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 403 16

Rada městské části

I.

souhlasí
v souladu s § 94 odst. 3, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v
platném znění, s předáním práv a závazků investora k investiční akci „Revitalizace
ulice U Malé řeky“ Odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha – Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
protokolu o předání a převzetí práv a závazků investora, v předloženém znění,

III.

ukládá
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OMH zajistit realizaci tohoto usnesení.
13.

Schválení záměru veřejné zakázky příspěvkové organizace Zařízení školního stravování,
Praha - Zbraslav, U Lékárny 592, Praha – Zbraslav, varný kotel
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě ke schválení záměr veřejné zakázky - dodávka nového varného kotle pro
Zařízení školního stravování. Z předložených cenových nabídek byl vybrán k dodávce nového
kotle pan Kašpar. Rada schválila záměr zadání zakázky panu Kašparovi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 404 16

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s článkem VII. odst. 1 Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu
R 04/2016 ze dne 6.4.2016, záměr zadání zakázky Zařízení školního stravování,
Praha-Zbraslav, U Lékárny 592, Praha-Zbraslav, fyzické osobě podnikající:
Valdemar Kašpar, IČ: 418 64 107, za cenu 117.900 Kč bez DPH,

II.

ukládá
OKT informovat ředitelku školní jídelny o usnesení RMČ.

14.

Svěření pravomoci zmocnitele k jednání jménem MČ
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada svěřila paní starostce pravomoc zmocnitele při všech úkonech, které souvisí se změnami
či uzavřeními smluv, kterými se realizuje dodávka elektřiny. Dále jí svěřila pravomoc s právem
hlasovacím na shromáždění vlastníků Společenství vlastníků jednotek Jaromíra Vejvody.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 405 16

Rada městské části

svěřuje
v souladu s § 94 odst. 3) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v
platném znění, starostce Městské části Praha–Zbraslav, Ing. Zuzaně Vejvodové,
pravomoc zmocnitele v plném rozsahu, v těchto oblastech:
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a) při všech úkonech souvisejících s uzavřením, změnou nebo ukončením smluv,
kterými se realizuje připojení, distribuce nebo dodávka elektřiny do odběrného
místa, jménem Městské části Praha–Zbraslav,
b) ve všech bodech jednání s právem hlasovacím na shromáždění vlastníků
Společenství vlastníků jednotek Jaromíra Vejvody 1 400, Praha-Zbraslav Na Kraji,
jménem Městské části Praha–Zbraslav.
15.

Rozpočtové opatření 24/2016
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtová opatření. První opatření se týkalo zvýšení rozpočtu o účelovou
investiční dotaci na spolufinancování akce Rozšíření ZŠ Nad Parkem. Druhé opatření se týkalo
zvýšení rozpočtu o účelovou investiční a neinvestiční dotaci na podporu projektů rozvoje
městské zeleně. Třetí opatření se týkalo zvýšení rozpočtu o účelovou investiční dotaci na akci
"Zbraslavské nám. - rekonstrukce chodníků a autobusových zastávek". Všechny tyto dotace byly
schváleny Zastupitelstvem HMP.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 406 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 24/2016, dle přílohy, které je nedílnou
součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

16.

Uzavření darovací smlouvy - Fiscalis - Slavnosti Elišky Přemyslovny
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru. Dar je určen na podporu kulturní akce Slavnosti Elišky Přemyslovny 2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 407 16

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od právnické osoby: FISCALIS, s.
r. o., IČ: 261 23 258, se sídlem: U Klubovny 914, 156 00 Praha-Zbraslav, 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.

17.

Uzavření darovací smlouvy - Gmuzdek - Slavnosti Elišky Přemyslovny
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru. Dar je určen na podporu kulturní akce Slavnosti Elišky Přemyslovny 2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 408 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy s fyzickou osobou: Jan Gmuzdek, IČ: 688 34 110, 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.

18.

Uzavření darovací smlouvy - Mapol - Slavnosti Elišky Přemyslovny
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Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru. Dar je určen na podporu kulturní akce Slavnosti Elišky Přemyslovny 2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 409 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od právnické osoby: MAPOL, s. r. o.,IČ:
625 84 138, se sídlem Elišky Přemyslovny 1343, Praha-Zbraslav, 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.

19.

Uzavření darovací smlouvy - UJP - Slavnosti Elišky Přemyslovny
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru. Dar je určen na podporu kulturní akce Slavnosti Elišky Přemyslovny 2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 410 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od právnické osoby: UJP PRAHA, a.
s., IČ: 601 93 247, se sídlem: Nad Kamínkou 1345, 156 00 Praha-Zbraslav, v
předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

20.

Uzavření darovací smlouvy - Velkotržnice - Slavnosti Elišky Přemyslovny
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru. Dar je určen na podporu kulturní akce Slavnosti Elišky Přemyslovny 2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 411 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy smlouvy o přijetí daru od právnické osoby:
VELKOTRŽNICE - LIPENCE, s. r. o, IČ: 256 32 221, se sídlem: K Radotínu 492,
Praha 5 - Lipence, 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.

21.

Smlouva o uskutečnění uměleckého výkonu - Koncert Vivat Carolus Quartus v rámci akce
Slavnosti Elišky Přemyslovny
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření smlouvy o zajištění a realizaci veřejně přístupné kulturní akce koncertu Vivat Carolus Quartus dne 17.10.2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 412 16

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění a realizaci veřejně přístupné kulturní akce, koncertu
Vivat Carolus Quartus dne 17.10.2016, v Královském sálu zámku Zbraslav, v
rámci akce Slavnosti Elišky Přemyslovny,

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

22.

Smlouva o dramaturgické a organizační přípravě akce Slavnosti Elišky Přemyslovny
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o dramaturgické a organizační přípravě akce Obrazy ze
středověkého života dne 15.10.2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 413 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o dramaturgické a organizační přípravě akce Obrazy ze
středověkého života v rámci Slavností Elišky Přemyslovny dne 15.10.2016, s paní
B. Osvaldovou, 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.
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23.

Smlouva o dramaturgické a organizační přípravě šermířských vystoupení v programu
Obrazy ze středověkého života v rámci Slavností Elišky Přemyslovny
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o dramaturgické a organizační přípravě šermířských
vystoupení dne 15.10.2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 414 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o dramaturgické a organizační přípravě šermířských vystoupení
v rámci Slavností Elišky Přemyslovny dne 15.10.2016 s fyzickou osobou: Petr
Procházka, IČ: 866 89 274, 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.

24.

Smlouva o moderování programu Obrazy ze středověkého života v rámci Slavností Elišky
Přemyslovny
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o moderování programu Obrazy ze středověkého života dne
15.10.2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 415 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o moderování programu Obrazy ze středověkého života v rámci
akce Slavnosti Elišky Přemyslovny dne 15.10.2016 s fyzickou osobou: Jakub
Křikava, IČ: 716 24 635, 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.

25.

Smlouva o zajištění a realizaci Obrazů ze středověkého života v rámci akce Slavnosti
Elišky Přemyslovny
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o zajištění a realizaci Obrazů ze středověkého života dne
15.10.2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 416 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění a realizaci Obrazů ze středověkého života v rámci
akce Slavnosti Elišky Přemyslovny dne 15.10.2016 s fyzickou osobou: Aleš Nový,
IČ: 693 64 036, 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.

26.

Žádost o povolení prodeje vánočních stromků na Zbraslavském náměstí parc. č. 34 v k.ú.
Zbraslav
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila zábor veřejného prostranství na Zbraslavském náměstí pro prodej vánočních
stromků v období od 1.12.2016 do 23.12.2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 30 417 16

16

Rada městské části

I.

schvaluje
zábor veřejného prostranství na Zbraslavském náměstí parc. č. 34, k. ú. Zbraslav
(791733), obec Praha (554782), číslo LV 1707 na základě žádosti č.j: 2827/20126/
OSV ze dne 21.09.2016, společnosti ABIES Vysočina, s. r. o., IČO 260 32 074,
se sídlem: Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha-Zbraslav, pro prodej vánočních
stromků v období od 04.12.2016 do 23.12.2016, (celkem 20 dnů), velikost záboru
100 m2,

II.

stanovuje
cenu za nájem místa dle bodu I. tohoto usnesení ve výši 0 Kč/m2/den a poplatek
za zábor veřejného prostranství ve výši 10 Kč/m2/den a vratné kauce 10.000 Kč na
úklid,

III.

ukládá
OSV informovat žadatele o usnesení RMČ.

27.

Různé
Rada dne 21.7.2016 schválila číslem Usnesení R 23 298 16 uzavření Smlouvy o vytvoření
autorského díla „Barevná Zbraslav – trafostanice“ v rámci realizace projektu Participativního
rozpočtu „Společně pro Zbraslav“ s autorem díla: spolek umělců Artwise, zastoupený Lucií
Cígerovou, v předloženém znění.
Dle článku III. odst. 2 smlouvy se objednatel zavazuje uhradit autorovi 50% honoráře do 15 dnů
od písemného odsouhlasení grafických návrhů. Grafické návrhy byly Radě MČ Praha-Zbraslav
předloženy dne 3.10.2016, a tyto návrhy byly v předloženém znění odsouhlaseny.

Bc. Filip Gaspar
zástupce starostky
MČ Praha - Zbraslav

Radek Rejna
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