Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
34. mimořádné jednání rady městské části, konané dne
7. 11. 2016 v 8:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

Z. Wildová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

"Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury" - Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě na dodávky vnitřního
vybavení ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav
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"Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav" - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se
zhotovitelem

4 (4)

Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 21.9.2005 - pozemky parc.č. 37 o
výměře 679m², parc.č. 38/1 o výměře 1604m² v k.ú. Lahovice

5 (5)

Veřejná zakázka na dodávky „MČ Praha-Zbraslav – Dodávka hasičské cisternové
automobilové stříkačky“

6 (6)

Uzavření smlouvy o poskytnutí prostor k realizaci díla a udělení podlicence - „Barevná
Zbraslav-trafostanice“

7 (7)

Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru pro SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Praha – Zbraslav

8 (8)

Rezignace na funkci člena Zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav a prohlášení náhradníka
na uprázdněný mandát volební strany 100pro Zbraslav členem Zastupitelstva MČ Praha –
Zbraslav

9 (9)

Rozpočtové opatření 27/2016

10 (10)

Rozpočtové opatření 28/2016 a pověření k provádění rozpočtových opatření v souvislosti s
požárem v ZŠ Vladislava Vančury

11 (10)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

"Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury" - Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě na dodávky vnitřního
vybavení ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav
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Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s předloženou cenovou nabídkou na dodatečnou dodávku vnitřního vybavení ZŠ
Vladislava Vančury. Dále rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 ke kupní smlouvě.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 467 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou cenovou nabídkou na dodatečnou dodávku vnitřního vybavení ZŠ
Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav,

II.

souhlasí
s uzavřením Dodatku číslo 2 ke kupní smlouvě č. 123/2016 ze dne 5.8.2016 se
společností DRUTĚVA, výrobní družstvo, IČ: 000 27 618, se sídlem Dělnická
1020/54, 170 00 Praha 7, na základě předložené cenové nabídky společnosti
DRUTĚVA, výrobní družstvo, IČ 000 27 618, na dodatečnou dodávku vnitřního
vybavení pro Základní školu Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, PrahaZbraslav, v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění,ve výši 69.782,64 včetně DPH, v
předloženém znění,

III.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem Dodatku č. 2
dle bodu I. tohoto usnesení,

IV.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní kroky.

3.

"Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav" - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se
zhotovitelem
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě materiál týkající se změnových listů, které obsahují dodatečné stavební
práce a nerealizované práce. V průběhu prací byl zjištěn jiný nebo horší stav stávajících
konstrukcí a prvků, které si vyžádal jiné nebo dodatečné řešení oproti původní projektové
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dokumentaci pro provedení stavby. Rada souhlasila se změnovými listy a dále souhlasila s
uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností Metrostav, a. s.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 468 16

Rada městské části

I.

souhlasí
se změnovými listy (ocenění prací, které obsahují dodatečné stavební práce
(vícepráce), nerealizované práce (méněpráce) rozčleněné na etapy I. a II., a
změnou harmonogramu postupu prací (sloučení termínů kolaudace etapy I. a II.),
v předloženém znění,

II.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 106/2016 ze dne 30. května 2016
se společností Metrostav, a. s., IČ: 000 14 915, se sídlem: Koželužská 2450/4, 180
00 Praha 8 - Libeň, na základě změnových listů a změny harmonogramu postupu
prací, uvedených v přílohách tohoto dodatku, v souladu s ustanovením § 222,
odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, v předloženém znění,

III.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem Dodatku č. 3
dle bodu II. tohoto usnesení,

IV.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní kroky.

4.

Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 21.9.2005 - pozemky parc.č. 37 o
výměře 679m², parc.č. 38/1 o výměře 1604m² v k.ú. Lahovice
Předkladatel: Filip Gaspar
Na zveřejněný záměr o výpůjčce výše uvedených pozemků, se přihlásil jediný zájemce Asociace poškozených povodní. Rada schválila uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce na
dobu určitou do 31.12.2021.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 469 16
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Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 21.9.2005 na pozemky parc.
č. 37 o výměře 679 m², druh pozemku: ostatní plocha, parc. č. 38/1 o výměře 1604
m², druh pozemku: zahrada v k. ú. Lahovice, 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, se spolkem Asociace
poškozených povodní, IČ: 266 21 134, 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
dodatku ke smlouvě dle bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

5.

Veřejná zakázka na dodávky „MČ Praha-Zbraslav – Dodávka hasičské cisternové
automobilové stříkačky“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada rozhodla o zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávku hasičské
cisternové automobilové stříkačky z toho důvodu, že zadavatel obdržel pouze jednu obálku s
nabídkou.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 470 16

Rada městské části

rozhoduje
v souladu s § 84(3)(b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o zrušení
zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „MČ Praha–Zbraslav
– Dodávka hasičské cisternové automobilové stříkačky“ (dále jen „Zakázka“)
a to s ohledem na skutečnost, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek
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(tj. do 31. října 2016 do 12:00 hodin) pouze jednu (1) obálku s nabídkou, a to od
společnosti THT Polička, s. r. o. (IČ: 465 08 147).
6.

Uzavření smlouvy o poskytnutí prostor k realizaci díla a udělení podlicence - „Barevná
Zbraslav-trafostanice“
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí prostor k realizaci díla a udělení podlicence
se společností PREdistribuce, a. s. na realizaci akce "Barevná Zbraslav-trafostanice", která
je realizována v rámci projektu Participativního rozpočtu MČ Praha-Zbraslav "Společně pro
Zbraslav".
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 471 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí prostor k realizaci díla a udělení podlicence se
společností PREdistribuce, a. s., IČ: 273 76 516 se sídlem Svornosti 3199/19a,
150 00 Praha 5, na realizaci akce „Barevná Zbraslav-trafostanice“, která je
realizována v rámci projektu Participativního rozpočtu Městské části PrahaZbraslav „Společně pro Zbraslav, 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.

7.

Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru pro SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Praha – Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru s pobočným
spolkem: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha-Zbraslav. Finanční dar ve výši 28.000 Kč
bude použitý výhradně na zakoupení vybavení pro údržbu objektu a zahrady hasičské zbrojnice.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 472 16

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru s pobočným
spolkem: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha–Zbraslav, IČ: 673 62 800,
se sídlem: Žitavského 571, Zbraslav, 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.

8.

Rezignace na funkci člena Zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav a prohlášení náhradníka
na uprázdněný mandát volební strany 100pro Zbraslav členem Zastupitelstva MČ Praha –
Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada vzala na vědomí rezignaci pana Jindřicha Špačka na mandát člena zastupitele. Dále rada
prohlašuje náhradníka, pana Martina Šlocara, neuvolněným členem Zastupitelstva MČ PrahaZbraslav.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 473 16

Rada městské části

I.

bere na vědomí
rezignaci pana Jindřicha Špačka na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha–
Zbraslav podle § 55, odst. 2, písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, na základě písemného oznámení
ze dne 31.10.2016 doručeného k rukám starostky MČ Praha–Zbraslav pod číslem
jednacím 3294/2016 dne 03.11.2016,

II.

prohlašuje
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náhradníka, pana Martina Šlocara, neuvolněným členem Zastupitelstva
MČ Praha–Zbraslav ve smyslu § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, na uprázdněný mandát volebního
uskupení 100pro Zbraslav, ve volebním obvodu Praha–Zbraslav,

III.

pověřuje
starostku MČ Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předáním osvědčení o
vzniku mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha–Zbraslav, dle bodu II. tohoto
usnesení.

9.

Rozpočtové opatření 27/2016
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků na nákup vnitřního
vybavení pro Základní školu Vladislava Vančury. Tyto prostředky jsou alokovány na stavebních
pracích, a je tedy potřeba vytvořit změnu rozpisu rozpočtu.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 474 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 27/2016, dle přílohy, které je nedílnou
součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

10.

Rozpočtové opatření 28/2016 a pověření k provádění rozpočtových opatření v souvislosti s
požárem v ZŠ Vladislava Vančury
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření. Jedná se o převod
finančních prostředků na akci Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury, budova Nad Parkem. Dále rada
doporučuje zastupitelstvu pověřit svým usnesením radu prováděním rozpočtových opatření
do celkové výše 1 mil. Kč v úkonech souvisejících s odstraněním následků požáru přístavby
budovy ZŠ Vladislava Vančury.
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souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 475 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 28/2016 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení,

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav pověřit Radu MČ Praha–Zbraslav v souladu s §
16 odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
prováděním rozpočtových opatření do celkové výše 1.000.000 Kč v úkonech
souvisejících s odstraněním následků požáru přístavby budovy Základní školy
Vladislava Vančury, Praha – Zbraslav, se sídlem Hauptova 591, 156 00 PrahaZbraslav,

III.

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

11.

Různé

Mgr. Zuzana Wildová

Radek Rejna
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