Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
35. řádné jednání rady městské části, konané dne
14. 11. 2016 v 15:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

Š. Vacek

Hosté:
Omluvení:

F. Gaspar, H. Haubertová, M. Spáčilová

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Výzva k podání nabídky malého rozsahu „ Správa a údržba hřbitova a urnového háje v
Praze – Zbraslavi 2017/2018“

3 (4)

Jmenování členů komise pro otevírání a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení
veřejné zakázky „Návrh loga Městské části Praha – Zbraslav a zpracování Grafického
manuálu loga Městské části Praha – Zbraslav“

4 (5)

Smlouva o uskutečnění uměleckého výkonu - Adventní koncert

5 (6)

Rozpočtové opatření 29/2016

6 (7)

Rozpočtové opatření 30/2016

7 (8)

Smlouva o poskytování aplikačního software - GRAND s.r.o.

8 (10)

Poskytnutí finančního daru právnické osobě -Dětské centrum Paprsek

9 (11)

Uzavření smlouvy o pronájmu vánočních dekorů

10 (9)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Výzva k podání nabídky malého rozsahu „ Správa a údržba hřbitova a urnového háje v
Praze – Zbraslavi 2017/2018“
Předkladatel: Radek Rejna
OMH předložil radě text výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
"Správa a údržba hřbitova a urnového háje v Praze-Zbraslavi". Výzvu je nutno podat z důvodu
končící stávající smlouvy. Rada text výzvy schválila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 476 16

Rada městské části

1

I.

schvaluje
text výzvy k podání nabídky dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Správa a
údržba hřbitova a urnového háje v Praze–Zbraslavi 2017/2018“,

II.

jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu „Správa a údržba hřbitova a urnového háje v
Praze–Zbraslavi 2017/2018“, v předloženém znění,

III.

vyhlašuje
výzvu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Správa a údržba hřbitova a urnového
háje v Praze–Zbraslavi 2017/2018“,

IV.

ukládá
OMH a OMIR realizovat potřebné administrativní kroky.

3.

Jmenování členů komise pro otevírání a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení
veřejné zakázky „Návrh loga Městské části Praha – Zbraslav a zpracování Grafického
manuálu loga Městské části Praha – Zbraslav“
Předkladatel: Michaela Bernardová, Mgr. Hana Haubertová
Rada jmenovala členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci výběrového
řízení veřejné zakázky "Návrh loga Městské části Praha-Zbraslav a zpracování Grafického
manuálu loga Městské části Praha-Zbraslav".
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 477 16

Rada městské části

I.

jmenuje
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členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci výběrového
řízení veřejné zakázky „Návrh loga Městské části Praha–Zbraslav a zpracování
Grafického manuálu loga Městské části Praha–Zbraslav“, v předloženém znění,

II.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní kroky.

4.

Smlouva o uskutečnění uměleckého výkonu - Adventní koncert
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření smlouvy s panem Josefem Leciánem, který provede hudební vystoupení
v rámci Adventního koncertu dne 27.11.2016 v kostele sv. Jakuba Staršího.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 478 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu dne 27.11.2016 - Adventní
koncert, s panem Josefem Leciánem, 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: 27.11. 201

5.

Rozpočtové opatření 29/2016
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o:
- zvýšení rozpočtu o dotaci z Ministerstva kultury na projekt "Přechod z knihovního systému
Clavius na knihovní systém Tritius" (resp. KOHA),
- zvýšení rozpočtu o dotaci z Ministerstva kultury na projekt "Zbraslav v dobách Karla IV.",
- zvýšení rozpočtu o finanční částku z odvodu z výherních hracích přístrojů,
- zvýšení rozpočtu o dotaci MČ Praha-Zbraslav na akci "Rekonstrukce pěších propojení v ulici
B. Stárkové, rekonstrukce v ulici Nad Parkem",
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- zvýšení rozpočtu o dotaci MČ Praha-Zbraslav na akci "ZŠ V. Vančury - PD na zateplení.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 479 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,
v platném znění, Rozpočtové opatření číslo 29/2016, dle přílohy, které je nedílnou
součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

6.

Rozpočtové opatření 30/2016
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o:
- zvýšení rozpočtu o finanční dary na kulturní akce,
- přesun finančních prostředků na jednotlivé položky.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 480 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 30/2016, dle přílohy, které je nedílnou
součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

7.

Smlouva o poskytování aplikačního software - GRAND s.r.o.
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Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření smlouvy o poskytování aplikačního software se společností GRAND, s.
r. o. Jedná se o využívání EPISu - Ekonomicko-Právního Informačního Systému.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 481 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování aplikačního software on-line verzi produktu
EPIS s právnickou osobou: GRAND, s. r. o., IČ: 251 65 615, se sídlem: Pražská tř.
1813/3, 370 04 České Budějovice, 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.

8.

Poskytnutí finančního daru právnické osobě -Dětské centrum Paprsek
Předkladatel: Michaela Bernardová
Dobrovolným vstupným na benefiční výstavě Zbraslavských Madon, pořádané rodinou Curry
Bartoňů, bylo vybráno 6.923 Kč. MČ tuto částku navýšila poskytnutím finančního daru ve výši
3.077 Kč na celkovou částku 10.000 Kč. Rada schválila poskytnutí finančního daru Dětskému
centru Paprsek v Lahovičkách.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 482 16

Rada městské části

I.

schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 3.077 Kč právnické osobě: Dětské centrum
Paprsek, IČ: 708 75 413, středisko Lahovice, se sídlem: Na Staré 148, 159 00
Praha–Lahovice,

II.

ukládá
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OFR zajistit výplatu daru dle bodu I. tohoto usnesení v hotovosti.
9.

Uzavření smlouvy o pronájmu vánočních dekorů
Předkladatel: Michaela Bernardová, Mgr. Hana Haubertová
Rada schválila uzavření Smlouvy o pronájmu vánočních dekorů se společností BON JOUR
ILLUMINATION, s. r. o. V celkové ceně je zahrnut pronájem dekorů na sloupech veřejného
osvětlení, osvětlení na stromy, osvětlení úřadu, montáž, demontáž a náklady na energie k těmto
dekorům.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 35 483 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o pronájmu vánočních dekorů se společností BON JOUR
ILLUMINATION, s. r. o., IČ: 256 83 853, se sídlem: Fráni Šrámka 18/2622, 150
00 Praha 5, ve výši 197.700 Kč bez DPH,

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

10.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Radek Rejna

6

