Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
33. řádné jednání rady městské části, konané dne
31. 10. 2016 v 15:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v ulici K Peluňku na
pozemku parc.č. 3168/94 a parc.č. 3168/96 v k.ú. Zbraslav

3 (5)

Smlouva o nájmu bytu č. 54 v objektu Hauptova 596, Praha - Zbraslav

4 (6)

Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení

5 (7)

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru o výměře 9 m² v přízemí
domu č.p. 571, ulice Žitavského na dobu 29 dní a záměr pronajmout nebytový prostor o
výměře 9 m² v přízemí domu č.p. 571, ulice Žitavského na dobu 1 roku

6 (9)

Uzavření Smlouvy o výpůjčce pavilonu J2 v objektu Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav a
záměr vypůjčit pavilon J2 v objektu Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav v k.ú. Zbraslav

7 (10)

Uzavření smlouvy o výpůjčce vybavení Víceúčelových hřišť a dětského hřiště Lahovičky

8 (11)

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/04/03/005655/2016 s
Hlavním městem Prahou

9 (12)

Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu 133 510 vyhlášeném MŠMT pro rok
2017 na projekt "Sportoviště Zbraslav"

10 (13)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování servisu kancelářské techniky - ACCORD PRAHA
s.r.o.

11 (14)

Plán veřejnosprávních kontrol hospodaření příspěvkových organizací

12 (15)

Smlouva o poskytnutí finančního daru od společnosti KÁMEN Zbraslav a.s.

13 (16)

Smlouva o implementaci a poskytování technické podpory - knihovní systém Koha

14 (17)

Zimní údržba komunikací na Zbraslavi 2016/2017

15 (18)

Zimní údržba chodníků na Zbraslavi 2016/2017

16 (19)

Žádost MHMP o stanovisko k předvánočnímu prodeji ryb - p. Brejcha

17 (12)

Jmenování tajemnice Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav

18 (10)

Sloučení Komise investiční a strategického plánování a Komise dopravní a bezpečnostní
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19 (11)

Rozpočtové opatření 26/2016

20 (20)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v ulici K Peluňku na
pozemku parc.č. 3168/94 a parc.č. 3168/96 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v ulici K
Peluňku. Společnost PREdistribuce, a. s. vybuduje na výše zmiňovaných pozemcích podzemní
kabelové vedení.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 449 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k
pozemkům parc. č. 3168/94, druh pozemku: ostatní plocha, parc. č. 3168/96, druh
pozemku: ostatní plocha v k. ú. Zbraslav, zapsaných na LV 1707, vlastnické právo
pro 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, se společností: PREdistribuce, a. s., IČ: 273 76 516,
se sídlem: Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, 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.

3.

Smlouva o nájmu bytu č. 54 v objektu Hauptova 596, Praha - Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě žádost zájemce o volný byt. Důvodem žádosti je naléhavé řešení kritické
bytové situace. Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu v ulici Hauptova.
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souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 450 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 54 v objektu Hauptova 596, 156 00 PrahaZbraslav, na základě žádosti č.j. 2883/2016/OSV ze dne 26.9.2016,

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem Smlouvy o
nájmu bytu,

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní kroky.

4.

Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení. Nájemkyni v DsPS
zemřel manžel, a z toho důvodu žádá o byt menších rozměrů. Následně bude uvolněn byt pro 2
osoby v DsPS.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 451 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení, byt č. 216, U Včely 1442,
Praha-Zbraslav,

II.

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

III.

ukládá
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OMH provést potřebné administrativní kroky.
5.

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru o výměře 9 m² v přízemí
domu č.p. 571, ulice Žitavského na dobu 29 dní a záměr pronajmout nebytový prostor o
výměře 9 m² v přízemí domu č.p. 571, ulice Žitavského na dobu 1 roku
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila se záměrem pronajmout nebytový prostor v Žitavského ulici společnosti
Provozovna služeb Zbraslav, spol. s r. o. na 1 rok.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 452 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájmem nebytového prostoru o výměře 9 m²
v budově č.p. 571, ulice Žitavského, Praha-Zbraslav, na pozemku parc. č. 2068,
zapsaném na LV 1707, vlastnické právo pro hlavní město Prahu, Mariánské
náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí Městská
část Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, právnické
osobě: právnické osobě: "Provozovna služeb Zbraslav" spol. s r. o., IČ: 485 37
772, Žitavského 571, 156 00 Praha-Zbraslav, za cenu 100 Kč/m²/rok, na dobu
určitou 29 dní, v předloženém znění,

II.

souhlasí
se záměrem pronajmout nebytový prostor o výměře 9 m² v budově č.p. 571,
ulice Žitavského, Praha-Zbraslav na pozemku parc. č. 2068, zapsaném na LV
1707, vlastnické právo pro hlavní město Prahu, Mariánské náměstí 2/2, Staré
Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí Městská část Praha-Zbraslav,
Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, právnické osobě: "Provozovna
služeb Zbraslav" spol. s r. o., IČ: 485 37 772, se sídlem: Žitavského 571, 156 00
Praha-Zbraslav, za cenu 100 Kč/m²/rok na dobu určitou, 1 rok,

III.

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

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

6.

Uzavření Smlouvy o výpůjčce pavilonu J2 v objektu Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav a
záměr vypůjčit pavilon J2 v objektu Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila se záměrem vypůjčit pavilon v budově č.p. 1227 v ulici Žabovřeská pobočnému
spolku Junák na dobu určitou, do 30.4.2017.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 453 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce pavilonu J2 v budově č.p. 1227, ulice Žabovřeská,
Praha-Zbraslav na pozemku parc. č. 2909/16, zapsaném na LV 1707, vlastnické
právo pro hlavní město Prahu, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha
1, svěřená správa nemovitostí Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí
464, 156 00 Praha-Zbraslav, s pobočným spolkem: Junák-český skaut středisko
Uragán z.s., IČ: 476 11 499, Pod Spravedlností 1261,156 00 Praha-Zbraslav, na
dobu určitou od 7.11.2016 do 30.11.2016, v předloženém znění,

II.

souhlasí
se záměrem vypůjčit pavilon J2 v budově č.p. 1227, ulice Žabovřeská, PrahaZbraslav na pozemku parc. č. 2909/16, zapsaném na LV 1707, vlastnické právo
pro hlavní město Prahu, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1,
svěřená správa nemovitostí Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí
464, 156 00 Praha-Zbraslav, pobočnému spolku: Junák-český skaut středisko
Uragán z.s., IČ: 476 11 499, Pod Spravedlností 1261, 156 00 Praha-Zbraslav, na
dobu určitou od 1.12.2016 do 30.4.2017,

III.

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

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

7.

Uzavření smlouvy o výpůjčce vybavení Víceúčelových hřišť a dětského hřiště Lahovičky
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce vybavení hřiště v Lahovičkách spolku Asociace
poškozených povodní. Výpůjční doba se sjednává na stejnou dobu jako bude výpůjční smlouva
na pozemek, tj. na dobu do 31.12.2021.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 454 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce vybavení Víceúčelových hřišť a dětského hřiště
Lahovičky, spolku: Asociace poškozených povodní, IČ: 266 21 134, se sídlem:
Strakonická 125, 159 00 Praha-Lahovice, na dobu určitou do 31.12.2021, 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.

8.

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/04/03/005655/2016 s
Hlavním městem Prahou
Předkladatel: Michaela Bernardová
OMIR předložil radě materiál týkající se schválení dodatku k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí dotace ve výši 298.000 Kč pro pečovatelskou službu. Rada schválila uzavření
dodatku.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 455 16

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
DVS/04/03/005655/2016 s Hlavním městem Prahou, IČ: 000 64 581, se sídlem:
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, zastoupené PhDr. Tomášem Klineckým,
ředitelem odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP, v předloženém
znění,

II.

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

III.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní úkony.

9.

Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu 133 510 vyhlášeném MŠMT pro rok
2017 na projekt "Sportoviště Zbraslav"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
MČ má v současnosti odsouhlasen projektový záměr na revitalizaci sportoviště u ZŠ v ulici Nad
Parkem. Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu souhlasit s podáním žádosti o dotaci
na MŠMT na projekt "Sportoviště Zbraslav".
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 456 16

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s podáním žádosti o dotaci v rámci
Programu 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu, vyhlášeném
MŠMT pro rok 2017, na projekt "Sportoviště Zbraslav" a se spolufinancováním
projektu v minimální výši 40% celkových nákladů dle podmínek výzvy,

II.

pověřuje
starostku MČ Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením tohoto
materiálu na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Zbraslav.
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10.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování servisu kancelářské techniky - ACCORD PRAHA
s.r.o.
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytování servisu kancelářské techniky.
Předmětem tohoto dodatku je změna a aktualizace této smlouvy.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 457 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Dodatku číslo 1 ke smlouvě o poskytování servisu kancelářské
techniky číslo 146/2015 ze dne 10.9.2016, se společností: ACCORD PRAHA, s.
r. o., IČ: 257 83 254, se sídlem: Praha 5 - Lipence, Černošická 128, PSČ 15 531, 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.

11.

Plán veřejnosprávních kontrol hospodaření příspěvkových organizací
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada schválila plán veřejnosprávních kontrol hospodaření příspěvkových organizací za rok
2016.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 458 16

Rada městské části

I.

schvaluje
dle § 9, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole) plán veřejnosprávních kontrol
hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016,
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II.

pověřuje
OFR realizací tohoto usnesení.

12.

Smlouva o poskytnutí finančního daru od společnosti KÁMEN Zbraslav a.s.
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančního daru se společností KÁMEN
Zbraslav, a. s. Dárce poskytuje 200.000 Kč na financování vědy, vzdělání, kultury, školství,
požární ochrany, podpory mládeže, ochrany zvířat, sociálních účelů, zdravotnictví, sportovní
činnosti a odstraňování živelných pohrom.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 459 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančního daru se společností KÁMEN
Zbraslav, a. s., IČ: 018 20 460, se sídlem Žitavského 1178, 156 00 Praha-Zbraslav,
na základě Rámcové dohody o poskytování finančních darů ze dne 2.1.2011, v
předloženém znění,

II.

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

III.

13.

ukládá
a)

OFR předložit příslušné rozpočtové opatření o zapojení daru do rozpočtu MČ,

b)

OKT provést potřebné administrativní úkony.

Smlouva o implementaci a poskytování technické podpory - knihovní systém Koha
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření Smlouvy o implementaci a poskytování technické podpory knihovního
systému KOHA se společností R-Bit Technology, s. r. o. Koha je systém, který dává knihovnám
velký prostor pro rozvoj a nabídku svých služeb uživatelům.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 460 16
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Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o implementaci a poskytování technické podpory knihovního
systému Koha, se společností: R-Bit Technology, s. r. o., IČ: 247 19 790, se
sídlem: Ke Koupališti 3283, 434 01 Most, 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.

14.

Zimní údržba komunikací na Zbraslavi 2016/2017
Předkladatel: Radek Rejna
Rada, na základě zprávy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, rozhodla o vítězi
výběrového řízení - Zimní údržba komunikací na Zbraslavi, kterým je společnost Provozovna
služeb Zbraslav, s. r. o. Dále rada souhlasila s uzavřením smlouvy se jmenovanou společností.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 461 16

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek,

II.

rozhoduje
o vítězi výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu „Zimní údržba
komunikací na Zbraslavi 2016/2017“, kterým je: společnost Provozovna služeb
Zbraslav, spol. s r. o., se sídlem: Žitavského 571, 156 00 Praha-Zbraslav, IČ: 485
377 72 za celkovou nabídkovou cenu 685.650 Kč včetně DPH,

III.

souhlasí
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s uzavřením smlouvy se společností Provozovna služeb Zbraslav, spol. s r. o., se
sídlem: Žitavského 571, 156 00 Praha-Zbraslav, IČ: 485 377 72,

IV.

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

V.

ukládá
OMH informovat vítěze výběrového řízení o usnesení RMČ a zajistit
administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

15.

Zimní údržba chodníků na Zbraslavi 2016/2017
Předkladatel: Radek Rejna
Rada, na základě zprávy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, rozhodla o vítězi
výběrového řízení - Zimní údržba chodníků na Zbraslavi, kterým je společnost ARL servis, spol.
s r. o. Dále rada souhlasila s uzavřením smlouvy se jmenovanou společností.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 462 16

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek,

II.

rozhoduje
o vítězi výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu „Zimní údržba
chodníků na Zbraslavi 2016/2017“, kterým je: společnost ARL servis, spol. s r.
o., se sídlem: Sulova 1245, 156 00 Praha-Zbraslav, IČ: 248 509 918, za celkovou
nabídkovou cenu 773.280 Kč, a pořadí na dalších místech:
2. Otakar Haering za cenu 843.275,63 Kč,

III.

souhlasí
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s uzavřením smlouvy se společností ARL servis, spol. s r. o., se sídlem: Sulova
1245, 156 00 Praha-Zbraslav, IČ: 248 509 918,

IV.

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

V.

ukládá
OMH informovat vítěze výběrového řízení o usnesení RMČ a zajistit
administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

16.

Žádost MHMP o stanovisko k předvánočnímu prodeji ryb - p. Brejcha
Předkladatel: Michaela Bernardová
Na MČ byla doručena žádost z MHMP o stanovisko k předvánočnímu prodeji ryb před
Albertem, na pozemku, který je vlastnictví hl. m. Prahy. Rada souhlasila se záměrem MHMP
pronajmout tento pozemek za účelem prodeje ryb.
souhlasí 4, nesouhlasí 1, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 463 16

Rada městské části

I.

souhlasí
na základě žádosti č. j. 3065/2016/OSV ze dne 13. 10. 2016 se záměrem MHMP
pronajmout část pozemku parc. č. 2909/15 v k. ú. Zbraslav, výměra cca 10 m2, v
místě před prodejnou Albert fyzické osobě: Michal Brejcha, IČ: 481 22 068, za
účelem předvánočního prodeje ryb v termínu od 20.12.2016 do 23.12.2016, s tím,
že odtok vody musí být zajištěn kanálem nacházejícím se v přilehlé zeleni,

II.

ukládá
OSV zaslat stanovisko MČ Praha-Zbraslav na MHMP.

17.

Jmenování tajemnice Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada doporučuje zastupitelstvu odvolat z funkce tajemnice FV paní Hovorkovou z důvodu
ukončení pracovního poměru a jmenovat do této funkce paní Kateřinu Valínovou, DiS., vedoucí
Odboru financí a rozpočtu.
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souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 464 16

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav odvolat z funkce tajemnice Finančního výboru
zastupitelstva MČ Praha–Zbraslav paní Janu Hovorkovou z důvodu ukončení
pracovního poměru k MČ Praha–Zbraslav,

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav jmenovat do funkce tajemnice Finančního
výboru zastupitelstva MČ Praha–Zbraslav paní Kateřinu Valínovou, DiS., vedoucí
Odboru financí a rozpočtu Úřadu městské části Praha–Zbraslav,

III.

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

18.

Sloučení Komise investiční a strategického plánování a Komise dopravní a bezpečnostní
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada rozhodla o sloužení Komise investiční a strategického plánování a Komise dopravní a
bezpečnostní do Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 465 16

Rada městské části

I.

rozhoduje
o sloučení Komise investiční a strategického plánování a Komise dopravní a
bezpečnostní do Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost,

II.

ukládá
starostce, Ing. Zuzaně Vejvodové, zajistit personální obsazení komise.
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Termín: 14.11.2016

19.

Rozpočtové opatření 26/2016
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Mgr. Hana Haubertová, Filip Gaspar
Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření, které se týká
přesunu prostředků v rámci schváleného rozpočtu. MČ projednává přípravu projektu Kulturně
komunitního centra, a pro přípravu žádosti o dotaci je třeba zpracovat projektovou dokumentaci
využití objektu čp. 1227 v ulici Žabovřeská. Z tohoto důvodu je třeba provést přesun prostředků.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 33 466 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 26/2016 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.

20.

Různé

Bc. Filip Gaspar
zástupce starostky
MČ Praha - Zbraslav

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav
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