Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
36. řádné jednání rady městské části, konané dne
28. 11. 2016 v 15:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

F. Gaspar

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (8)

Zahájení

2 (9)

Dokumentace pro územní řízení „Výstavba zemního vedení sítě elektronických
komunikací pro stavbu s názvem RVDSL1602_A_A_RADZ2966_MET“, v k.ú. Zbraslav

3 (10)

Souhlas s úpravou vnitřní dispozice nemovitosti stojící na pozemku parc. č. 32, k. ú.
Zbraslav

4 (11)

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru o výměře 9m² v přízemí
domu č.p. 571, ulice Žitavského na dobu 1 roku

5 (12)

Uzavření Smlouvy o výpůjčce pavilonu J2 v objektu Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav

6 (13)

Uzavření Smlouvy o výpůjčce místnosti č. 214 v Domě s pečovatelskou službou, U
Včely 1442, Praha-Zbraslav na dobu 29 dní a záměr vypůjčit místnosti č. 214 v Domě s
pečovatelskou službou, U Včely 1442, Praha-Zbraslav na dobu určitou do 31.7.2017

7 (14)

Žádost o ukončení nájmu služebního bytu

8 (15)

Uzavření Smlouvy o výpůjčce venkovní nástěnky č. 1 u provozovny Albert na pozemku
parc.č. 2909/15 v k.ú. Zbraslav, na dobu určitou 5 let

9 (16)

Uzavření Smlouvy o výpůjčce venkovní nástěnky č. 6 u provozovny Albert na pozemku
parc.č. 2909/15 v k.ú. Zbraslav, na dobu určitou 5 let

10 (17)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu pro akci "Multimediální vybavení
tělocvičny ZŠ Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha-Zbraslav"

11 (18)

Uzavření Dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny č. 3510588013

12 (19)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek – Česká pošta s.p.

13 (7)

Složení Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost

14 (20)

Svěření nevyhrazených pravomocí Rady MČ Praha – Zbraslav při zadávání veřejných
zakázek

15 (21)

Finanční příspěvek pro zbraslavské děti

16 (22)

Uzavření darovací smlouvy o přijetí účelového finančního daru
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17 (23)

Rozpočtové opatření 31/2016

18 (24)

Rozpočtové opatření 32/2016

19 (25)

Rozpočtové opatření 33/2016

20 (26)

Žádost o přidělení místa v urnovém háji

21 (27)

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

22 (28)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Dokumentace pro územní řízení „Výstavba zemního vedení sítě elektronických
komunikací pro stavbu s názvem RVDSL1602_A_A_RADZ2966_MET“, v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě dokumentaci pro územní řízení výše uvedené výstavby. Jde o výstavbu
zemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a. s. Zemní vedení bude vedeno překopem pozemku 3160, k.ú. Zbraslav.
Podstatou výstavby je modernizace stávající technologie přenosu dat. Stavební komise
souhlasila, ale požaduje, aby nebyl narušen povrch vozovky. Rada s dokumentací nesouhlasila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 484 16

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení „Výstavba
zemního vedení sítě elektronických komunikací pro stavbu s názvem
RVDSL1602_A_A_RADZ2966_MET“, v k. ú. Zbraslav. Vzhledem k tomu,
že nový kabel bude uložen do pozemků, které jsou ve vlastnictví, resp. svěřené
správě MČ Praha–Zbraslav, je třeba uzavřít smlouvu o služebnosti (poz. parc.
č. 2167, 2067/1, k. ú. Zbraslav); zásah do komunikace je nutné projednat se
správcem komunikace (TSK),

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 5.12.2016

3.

Souhlas s úpravou vnitřní dispozice nemovitosti stojící na pozemku parc. č. 32, k. ú.
Zbraslav
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Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě žádost nájemce objektu na pozemku č.p. 32, provozovatele cukrárny, o
úpravu vnitřní dispozice provozovny. Nájemce žádá o souhlas s posunutím části příčky o 75
cm za účelem rozšíření sortimentu prodávaného zboží. Přestavbu si bude nájemce hradit na své
vlastní náklady. Rada s úpravou souhlasila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 485 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s úpravou vnitřní dispozice nemovitosti stojící na pozemku parc. č. 32 k. ú.
Zbraslav na náklady nájemce, na základě žádosti č.j. 3364/2016/OMH ze dne
8.11.2016,

II.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
Termín: 29.11.2016

4.

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru o výměře 9m² v přízemí
domu č.p. 571, ulice Žitavského na dobu 1 roku
Předkladatel: Filip Gaspar
Na vyvěšený záměr pronájmu nebytového prostoru se přihlásil jeden zájemce - Provozovna
služeb Zbraslav. Rada schválila uzavření smlouvy na pronájem nebytového prostoru v budově č.
p. 571 v ulici Žitavského na dobu určitou - 1 rok.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 486 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem 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: "Provozovna služeb Zbraslav" spol. s r. o., IČ: 485 37 772, Žitavského
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571, 156 00 Praha-Zbraslav za cenu 100 Kč/m²/rok na dobu určitou, 1 rok, 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.

5.

Uzavření Smlouvy o výpůjčce pavilonu J2 v objektu Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Na zveřejněný záměr výpůjčky pavilonu J2 v Žabovřeské 1227 se přihlásil jeden zájemce. Rada
svým usnesením schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce pavilonu s pobočným spolkem - Junákčeský skaut, a to do 30.4.2017.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 487 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 Zbraslav, z.s., IČ: 476 11 499, Pod Spravedlností 1261,156 00 PrahaZbraslav, na dobu určitou od 1.12.2016 do 30.4.2017, v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
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OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
6.

Uzavření Smlouvy o výpůjčce místnosti č. 214 v Domě s pečovatelskou službou, U
Včely 1442, Praha-Zbraslav na dobu 29 dní a záměr vypůjčit místnosti č. 214 v Domě s
pečovatelskou službou, U Včely 1442, Praha-Zbraslav na dobu určitou do 31.7.2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce místnosti v Domě s pečovatelskou službou na
dobu určitou - 29 dní. Zároveň rada souhlasila se záměrem vypůjčit místnost předem určenému
zájemci - Záchranné službě Asociace samaritánů ČR. Tato místnost bube využívána jako
vzdělávací a školicí kancelář, sloužící pro potřeby zaměstnanců.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 488 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce místnosti č. 214 o výměře 37,09 m² v Domě s
pečovatelskou službou, U Včely č. p. 1442, Praha-Zbraslav, na pozemku parc.
č. 1544/2, 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: Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky
Praha-západ, IČ: 481 34 821, U Včely 1442, 156 00 Praha–Zbraslav, na dobu
určitou 29 dní, v předloženém znění,

II.

souhlasí
se záměrem vypůjčit místnost č. 214 o výměře 37,09 m² v Domě s pečovatelskou
službou, U Včely č. p. 1442, Praha-Zbraslav, na pozemku parc. č. 1544/2,
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: Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky Praha-západ, IČ:
481 34 821, U Včely 1442, 156 00 Praha-Zbraslav na dobu určitou do 31.7.2017,

III.

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

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení,

V.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

7.

Žádost o ukončení nájmu služebního bytu
Předkladatel: Filip Gaspar
Nájemce služebního bytu požádal o ukončení nájmu. Rada souhlasila s uzavřením dohody o
ukončení Smlouvy o nájmu služebního bytu v Lomařské ulici ke dne 31.12.2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 489 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením dohody o ukončení Smlouvy o nájmu služebního bytu číslo 15/2015
ze dne 16.3.2015, k bytu č.84 v bytovém domě Lomařská 821, 156 00 PrahaZbraslav, ke dni 31.12.2016, na základě žádosti č.j: 35478/2016/OMH ze dne
24.11.2016,

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

8.

Uzavření Smlouvy o výpůjčce venkovní nástěnky č. 1 u provozovny Albert na pozemku
parc.č. 2909/15 v k.ú. Zbraslav, na dobu určitou 5 let
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce venkovní nástěnky u prodejny Albert na dobu
5ti let Sportovnímu klubu Zbraslav. Tato nástěnka byla vypůjčena na 5 let TOP 09 a nyní byla
vrácena.
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souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 490 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce venkovní nástěnky č. 1 u provozovny Albert,
umístěné na pozemku parc. č. 2909/15, zapsaném na LV 1879, vlastnické právo
pro hlavní město Prahu, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1,
se spolkem: Sportovní klub Zbraslav, IČ: 492 76 000, na základě žádosti č.j:
3462/2016/OMIR ze dne 15.11.2016, na dobu určitou 5 let,

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.

9.

Uzavření Smlouvy o výpůjčce venkovní nástěnky č. 6 u provozovny Albert na pozemku
parc.č. 2909/15 v k.ú. Zbraslav, na dobu určitou 5 let
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce venkovní nástěnky u prodejny Albert na dobu 5ti
let paní Svatošové, která vede taneční kurzy. Tuto nástěnku měla zapůjčenou i v minulém období
5ti let.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 491 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce venkovní nástěnky č. 6, u provozovny Albert,
umístěné na pozemku parc. č. 2909/15, zapsaném na LV 1879, vlastnické právo
pro hlavní město Prahu, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1,
s fyzickou osobou: Růžena Svatošová, IČ: 610 93 254, na základě žádosti č.j.
3416/2016 ze dne 11.11.2016, na dobu určitou 5 let,
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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.

10.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu pro akci "Multimediální vybavení
tělocvičny ZŠ Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha-Zbraslav"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila zadání veřejné zakázky na dodávky "Multimediální vybavení tělocvičny ZŠ Vl.
Vančury, Nad Parkem 1180, Praha-Zbraslav".
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 492 16

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu S 11/2016
ze dne 17.10.2016, zadání veřejné zakázky na dodávky "Multimediální vybavení
tělocvičny ZŠ Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha-Zbraslav" společnosti
AV MEDIA, a. s., IČ: 481 08 375 se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 2, v celkové
ceně 413.582,00 Kč bez DPH,

II.

ukládá
OMIR informovat ředitele školy o usnesení RMČ.

11.

Uzavření Dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny č. 3510588013
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s uzavřením Dodatku smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro
objekt El. Přemyslovny 399 se společností PRE, a. s. Na základě přeúčtování el. energie bylo
zjištěno, že je nastavena sazba pro vytápění elektrokotlem. Po zavedení plynu do objektu není
potřeba mít nastavenou tuto sazbu. Díky změně sazby na nižší, dojde k úspoře cca 50%.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 493 16

Rada městské části
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I.

souhlasí
s uzavřením Dodatku smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č.
3510588013 pro objekt Elišky Přemyslovny 399, Praha-Zbraslav se společností
Pražská energetika, a. s., IČ: 601 93 913, se sídlem: Na Hroudě 1492/4, 100 05
Praha 10, 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.

Termín: 29.11.2016

12.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek – Česká pošta s.p.
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek na dobu
určitou, do 31.12.2017.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 494 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek číslo
982807-3620/2015 E2016/8617, se státním podnikem: Česká pošta, s. p., IČ:
47114983, se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, na dobu určitou,
do 31.12.2017, v předloženém znění,

II.

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

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

13.

Složení Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost
Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
Rada jmenovala členy Komise pro rozvoj investice, dopravu a bezpečnost - viz usnesení.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 495 16

Rada městské části

I.

jmenuje
v souladu s § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tyto členy
Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost: Zuzana Vejvodová, Radek
Rejna, Filip Gaspar, Dagmar Kobylková, Tomáš Doležal, Štěpánka Hrdá, Tomáš
Bohatec, Petr Košan, Zdeněk Hejna, Martin Jirák, Michal Seidl,

II.

jmenuje
v souladu s § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tajemníky
Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost: Jana Krupičková a Štěpán
Vacek,

III.

ukládá
OKT zajistit realizaci tohoto usnesení.
Termín: 1.12.2016

14.

Svěření nevyhrazených pravomocí Rady MČ Praha – Zbraslav při zadávání veřejných
zakázek
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
V říjnu byla radou schválena Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, která navazují
na nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Tato pravidla předpokládají, že výkon určitých
pravomocí rady bude svěřen úřadu MČ nebo starostovi MČ. Schválením pravidel však nedošlo
ke svěření předmětných pravomocí v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. Rada proto svým
usnesením svěřuje úřadu MČ pravomoci, které jsou součástí usnesení.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 496 16

Rada městské části
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I.

svěřuje
nevyhrazené pravomoci Rady MČ Praha – Zbraslav v souladu s § 94 odst. 3)
zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, při zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu podle zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v rozsahu uvedeném v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
tajemnici Úřadu MČ Praha–Zbraslav zajistit realizaci tohoto usnesení.
Termín: 1.12.2016

15.

Finanční příspěvek pro zbraslavské děti
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila finanční příspěvek na úhradu nákladů dětských táborů a školních aktivit pro
zbraslavské děti ze sociálně slabších rodin.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 497 16

Rada městské části

I.

schvaluje
finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených s pobytem zbraslavských dětí
ze sociálně slabších rodin na dětských táborech a na úhradu školních aktivit dle
žádosti ÚMČ Praha 16, která je nedílnou součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

16.

Uzavření darovací smlouvy o přijetí účelového finančního daru
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy o přijetí účelového finančního daru se společností
Provozovna Zbraslav. Dar byl určen na úhradu nákladů akce Slavnosti Elišky Přemyslovny
2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 498 16

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy o přijetí účelového finančního daru od právnické
osoby: "Provozovna služeb Zbraslav" spol. s r. o., se sídlem: Žitavského 571, 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.

Rozpočtové opatření 31/2016
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila zvýšení rozpočtu o dotaci z MHMP. Finanční náklady jsou určeny na mzdové
náklady asistentů pedagoga a posílení mzdových prostředků.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 499 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 31/2016, dle přílohy, které je nedílnou
součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

18.

Rozpočtové opatření 32/2016
Předkladatel: Filip Gaspar
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Rada schválila přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu na rok 2016 na
realizaci akce participativního rozpočtu - Bezbariérový přístup do objektu č. p. 399 - KLAS.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 500 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 32/2016, dle přílohy, které je nedílnou
součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

19.

Rozpočtové opatření 33/2016
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu. Jedná se o
poskytnutí příspěvku na tábory a školní aktivity pro zbraslavské děti ze sociálně slabších rodin.
A dále o navýšení rozpočtu o dotaci, která je určena na výdaje jednotek Sboru dobrovolných
hasičů.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 501 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 33/2016, dle přílohy, které je nedílnou
součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
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20.

Žádost o přidělení místa v urnovém háji
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě žádosti, rada souhlasila s přidělením místa v urnovém háji ve Zbraslavi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 502 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s přidělením místa v urnovém háji na základě žádosti č.j. 3363/2016/OMH ze dne
8.11.2016,

II.

ukládá
OMH informovat žadatele.

21.

Žádost o povolení prodeje vánočních stromků na Zbraslavském náměstí parc. č. 34 v k.ú.
Zbraslav
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Vejvodová
ÚMČ obdržela 2 žádosti o možnost prodeje vánočních stromků na Zbraslavském náměstí. Rada
nesouhlasila s povolením prodeje vánočních stromků z důvodu již schváleného prodeje stromků
v říjnu 2016 jiné společnosti.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 503 16

Rada městské části

I.

nesouhlasí
na základě Usnesení č. R 30 417 16 ze dne 3.10.2016, se záborem veřejného
prostranství na Zbraslavském náměstí parc. č. 34, k. ú. Zbraslav (791733), obec
Praha (554782), číslo LV 1707, na žádost č.j. 3501/2016/OSV ze dne 21.11.2016,
za účelem prodeje vánočních stromků v termínu od 2.12.2016 do 23.12.2016,

II.

deklaruje
že žádost č.j. 3502/2016/OSV ze dne 21.11.2016, nebude posuzovat z důvodu
nedostatečné identifikace žadatele,
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III.

ukládá
OSV informovat žadatele o usnesení RMČ.

22.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Radek Rejna
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