Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
37. řádné jednání rady městské části, konané dne
12. 12. 2016 v 15:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, M. Bernardová, F. Gaspar (odchod v 16.15 h), R. Rejna, Z.
Wildová

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

Z. Wildová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Připomínka MČ Praha – Zbraslav k projednávané Vlně celoměstsky významných změn
IV ke změně Územního plánu SÚ hlavního města Prahy – 2829/00 Výstavba hasičské
zbrojnice Zbraslav

3 (3)

Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem stojící na pozemku parc.č. 1314/28 k.ú.
Zbraslav zapsaném na LV 1707, vlastnické právo pro hl. m. Prahu, svěřená správa MČ
Praha – Zbraslav

4 (4)

Studie výstavby 7 řadových rodinných domů, poz. parc. č. 2465/2, k.ú. Zbraslav

5 (5)

"Polyfunkční dům Zbraslav", Kaškova č. p. 615, Praha - Zbraslav

6 (6)

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

7 (7)

Dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby Revitalizace sportoviště ZŠ Nad Parkem,
ulice Nad Parkem, poz. parc. č. 1315/1, 2902, 2905/4, 2906/2, 2907, 1316/2, k.ú. Zbraslav

8 (8)

Uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor ze dne 27.3.2006

9 (9)

Stavba kanalizační přípojky pro objekt rodinného domu, ul. Na Plácku 972, Praha Zbraslav, přepojení chybného napojení

10 (10)

Uzavření Smlouvy o výpůjčce venkovní nástěnky č.7 u provozovny Albert na pozemku
parc.č. 2909/15 v k.ú. Zbraslav, na dobu určitou 5 let

11 (10)

Umístění 2 stojanů k projektu Pocta Elišce Přemyslovně na Zbraslavském náměstí

12 (12)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu pro akci "Vybavení tělocvičny Základní
školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha-Zbraslav"

13 (13)

Svěření majetku MČ Praha–Zbraslav příspěvkové organizaci Základní škola Vl. Vančury,
Praha-Zbraslav

1

14 (14)

Svěření majetku MČ Praha–Zbraslav příspěvkové organizaci Zařízení školního stravování,
Praha-Zbraslav

15 (15)

Změna závazného ukazetele hospodaření - MŠ Nad Parkem

16 (29)

Žádost o přidělení místa v urnovém háji

17 (17)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření autorského díla ze dne 28.7.2016

18 (18)

Uzavření Pojistné smlouvy sdružené pojištění souboru vozidel MČ Praha-Zbraslav - Česká
pojišťovna a.s.

19 (19)

Smlouva o zpracování ročního vyúčtování služeb bytů a nebytových prostor v objektech
MČ Praha – Zbraslav

20 (20)

Zvýšení ceny řádkové inzerce ve Zbraslavských novinách od 1.1.2017

21 (21)

Veřejné zakázky - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu

22 (22)

Poskytnutí finančního daru dvěma členům komise k projednávání přestupků

23 (23)

Odměna ředitelce MŠ Matjuchinova – Dagmar Meisnerové

24 (24)

Odměna ředitelce MŠ Nad Parkem – Mgr. et Mgr. Kamile Weberové Kuchařové

25 (25)

Odměna ředitelce ZŠS – Renatě Sellákové

26 (26)

Odměna řediteli ZŠ Vl. Vančury – Mgr. Jiřímu Kovaříkovi

27 (27)

Odměna řediteli ZUŠ Praha – Zbraslav – Mgr. Karlu Nedomovi

28 (28)

Rozpočtové opatření 34/2016

29 (30)

Žádost o povolení prodeje rybích specialit na Zbraslavském náměstí

30 (31)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Připomínka MČ Praha – Zbraslav k projednávané Vlně celoměstsky významných změn
IV ke změně Územního plánu SÚ hlavního města Prahy – 2829/00 Výstavba hasičské
zbrojnice Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Mgr. Hana Haubertová
Radě byl předložen návrh textu připomínky k projednávané Vlně celoměstsky významných
změn, který se týkal výstavby hasičské zbrojnice ve Zbraslavi. Tato změna není v tuto chvíli
aktuální, jelikož MČ připravuje záměr rekonstrukce a dostavby stávajícího objektu hasičské
zbrojnice v ulici Žitavského tak, aby vyhovovala potřebám JSDH. Momentálně je připravována
studie proveditelnosti. Rada schválila text připomínky ke změně Územního plánu SÚ hl. m.
Prahy.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 504 16

Rada městské části

I.

souhlasí
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s podáním připomínky v souladu s §52 odst. 3 stavebního zákona připomínku
MČ Praha–Zbraslav k projednávané Vlně celoměstsky významných změn IV
(Z: 2756/00, 2759/00, 2766-2768/00, 2772/00, 2774/00, 2776-2778/00, 2781/00,
2784/00, 2786/00, 2787/00, 2789/00, 2792-2801/00, 2804/00, 2806-2813/00,
2816/00, 2817/00, 2819-2823/00, 2825/00, 2827-2829/00, 2831/00), ke změně
Územního plánu SÚ hlavního města Prahy – 2829/00 Výstavba hasičské zbrojnice
Zbraslav,

II.

schvaluje
text připomínky k projednávané Vlně celoměstsky významných změn IV (Z:
2756/00, 2759/00, 2766-2768/00, 2772/00, 2774/00, 2776-2778/00, 2781/00,
2784/00, 2786/00, 2787/00, 2789/00, 2792-2801/00, 2804/00, 2806-2813/00,
2816/00, 2817/00, 2819-2823/00, 2825/00, 2827-2829/00, 2831/00), ke změně
Územního plánu SÚ hlavního města Prahy – 2829/00 Výstavba hasičské zbrojnice
Zbraslav,

III.

ukládá
OMIR odeslat připomínku k projednávané změně Územního plánu SÚ hlavního
města Prahy – 2829/00 Výstavba hasičské zbrojnice Zbraslav pořizovateli.
Termín: 14.12.2016

3.

Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem stojící na pozemku parc.č. 1314/28 k.ú.
Zbraslav zapsaném na LV 1707, vlastnické právo pro hl. m. Prahu, svěřená správa MČ
Praha – Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
V listopadu byla doručena MČ nabídka na odkup garáže ve vlastnictví soukromého majitele,
která stojí na pozemku MČ. MČ má tudíž předkupní právo ke garáži. Rada doporučuje
zastupitelstvu neuplatnit předkupní právo na odkup garáže. Výše uvedené bude projednávat
zastupitelstvo na svém lednovém zasedání.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 505 16

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav neuplatnit předkupní právo na odkup garáže,
stojící na pozemku parc .č. 1314/28 k. ú. Zbraslav zapsaném na LV 1707,
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vlastnické právo pro hl. m. Prahu, svěřená správa MČ Praha–Zbraslav na základě
předložené nabídky č.j. 3301/2016/OMIR/VD ze dne 3.11.2016,

II.

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

4.

Studie výstavby 7 řadových rodinných domů, poz. parc. č. 2465/2, k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR radě předložil dokumentaci Studie výstavby 7 řadových rodinných domků ve Zbraslavi.
Stavební komise se záměrem souhlasila, ale požaduje projektovou dokumentaci v rozpracování
k dalšímu stupni (UR) znovu předložit, zejména dopravní řešení - připojení na komunikaci. Rada
vzala studii na vědomí a požaduje, aby do návrhu bylo dopracováno dopravní řešení, a návrh,
aby byl předem konzultován s MČ.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 506 16

Rada městské části

I.

bere na vědomí
studii výstavby 7 řadových rodinných domů, pozemek parc. č. 2465/2, k. ú.
Zbraslav,

II.

III.

požaduje
a)

aby byl záměr v dalších stupních projektové dokumentace (územní řízení)
předložen MČ Praha-Zbraslav k odsouhlasení,

b)

aby do návrhu bylo dopracováno dopravní řešení, zejména připojení na
komunikaci Na Baních, doprava v klidu a chodník pro pěší, a návrh byl předem
konzultován s MČ Praha-Zbraslav,

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 19.12.2016

5.

"Polyfunkční dům Zbraslav", Kaškova č. p. 615, Praha - Zbraslav
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Předkladatel: Mgr. Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
Projektová dokumentace týkající se Polyfunkčního domu Zbraslav byla s MČ několikrát
projednávána a na základě projednání upravována. Jedná se o bytový dům s nebytovými
prostory v přízemí a podzemními garážemi. V listopadu byla doručena MČ nová petice
občanů, kteří se stavbou z mnoha důvodů nesouhlasí. Rada vzala na vědomí shrnutí stavu a text
petice proti záměru stavby. Tento bod bude předložen na lednovém zasedání zastupitelstva k
projednání.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 507 16

Rada městské části

I.

bere na vědomí
shrnutí stavu a dosud přijatých usnesení ZMČ a RMČ týkající se záměru stavby
Polyfunkčního domu, Kaškova č. p. 615, Praha-Zbraslav,

II.

bere na vědomí
text petice proti záměru stavby Polyfunkčního domu Zbraslav,

III.

pověřuje
starostku MČ Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením materiálu
dle bodu I. tohoto usnesení na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha–
Zbraslav,

IV.

ukládá
OMIR informovat petiční výbor o termínu jednání Zastupitelstva MČ PrahaZbraslav.

6.

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 předložené projektové dokumentaci pro územní a
stavební řízení na stavbu novostavby rodinného domu v lokalitě Závist. Stavba bude užívána
jako rodinný dům s jednou bytovou jednotkou. Stavební komise k projektové dokumentaci
neměla připomínky, ale upozornila na to, že před uskutečněním výstavby je nezbytné napojit
se na veřejnou síť technické infrastruktury a komunikaci, která dosud není vybudována. Rada
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souhlasila s projektovou dokumentací s tím, že bude předmětný pozemek s rodinným domem
připojen na dostatečně kapacitní komunikaci.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 2
Usnesení č. R 37 508 16

Rada městské části

I.

revokuje
Usnesení Rady MČ Praha-Zbraslav číslo R 30 393 16 ze dne 3.10.2016,

II.

souhlasí
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“ s podmínkou, že bude předmětný pozemek
s rodinným domem připojen na dostatečně kapacitní komunikaci dle vydaného
územního rozhodnutí č.j. 004249/12/OVDŽP/Mh stavebního povolení č.j.
00164815/OVDŽP/Mh, jejíž výstavba je v lokalitě plánována a novostavba
rodinného domu bude moci být zkolaudována až po kolaudaci této komunikace,

III.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 21.12.2016

7.

Dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby Revitalizace sportoviště ZŠ Nad Parkem,
ulice Nad Parkem, poz. parc. č. 1315/1, 2902, 2905/4, 2906/2, 2907, 1316/2, k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě dokumentaci pro rozhodnutí o umístění stavby Revitalizace sportoviště
základní školy v ulici Nad Parkem. Projektová dokumentace řeší novostavbu objektu zázemí
sportoviště a dále umístění ostatních sportovišť, komunikací, chodníků a oplocení. Jedná se
o stavbu rekreačního sportovního areálu umístěnou ve stávajícím areálu základní školy. Rada
souhlasila s předloženou projektovou dokumentací.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 509 16

Rada městské části

I.

souhlasí
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s předloženou projektovou dokumentací pro rozhodnutí o umístění stavby
Revitalizace sportoviště ZŠ Nad Parkem, ulice Nad Parkem, pozemky parc. č.
1315/1, 2902, 2905/4, 2906/2, 2907, 1316/2, k. ú. Zbraslav,

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 19.12.2016

8.

Uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor ze dne 27.3.2006
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s uzavřením Dodatku č. 7 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor v ulici
K Přístavišti. MČ souhlasila, na základě žádosti, s provedením stavebních úprav v uvedeném
objektu. Dále souhlasila s odbydlováním investice z nájmu.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 510 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor ze dne
27.3.2006 s právnickou osobou: Štrob, spol. s r. o., IČ: 144 98 758, Senovážné
náměstí 7, 370 00 České Budějovice, na základě žádosti č.j. 3230/2016/OMIR ze
dne 27.10.2016, 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.

9.

Stavba kanalizační přípojky pro objekt rodinného domu, ul. Na Plácku 972, Praha Zbraslav, přepojení chybného napojení
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě dokumentaci, která řeší stavbu kanalizační přípojky pro rodinný dům v
ulici Na Plácku. Bylo zjištěno chybné napojení splaškové kanalizační přípojky, a z toho důvodu
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je třeba závadu odstranit. Rada souhlasila s předloženou dokumentací a se stavbou revizní
kanalizační šachty a splaškové kanalizační přípojky.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 511 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou dokumentací pro Stavbu kanalizační přípojky pro objekt rodinného
domu, ul. Na Plácku 972, Praha-Zbraslav, přepojení chybného napojení, a
upozorňuje, že je třeba záměr projednat s Odborem místního hospodářství ohledně
realizace přípojky překopem nebo podvrtem vozovky a že je třeba uzavřít smlouvu
o služebnosti,

II.

souhlasí
se stavbou revizní kanalizační šachty a splaškové kanalizační přípojky na
pozemcích parc. č. 2151 a 2167, k. ú. Zbraslav, které jsou ve vlastnictví HMP, ve
svěřené správě MČ Praha-Zbraslav,
Termín: 19.12.2016

III.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.
Termín: 19.12.2016

10.

Uzavření Smlouvy o výpůjčce venkovní nástěnky č.7 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 Okrašlovacímu spolku Zbraslav. Tato nástěnka byla vypůjčena na 5 let společnosti NUBO
CAR, s. r. o. a nyní byla vrácena.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 37 512 16

Rada městské části

I.

schvaluje
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uzavření Smlouvy o výpůjčce venkovní nástěnky č. 7, 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: Okrašlovací spolek Zbraslav, IČ: 015 53 712, na základě žádosti č.j.
3651/2016 ze dne 5.12.2016, 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.

11.

Umístění 2 stojanů k projektu Pocta Elišce Přemyslovně na Zbraslavském náměstí
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada, na základě žádosti, souhlasila s umístěním dvou informačních panelů k projektu Pocta
Elišce Přemyslovně na Zbraslavském náměstí.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 513 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s umístěním a instalací 2 informačních panelů k projektu Pocta Elišce
Přemyslovně, na Zbraslavském náměstí, na pozemku parcelní číslo 33/1, k. ú.
Zbraslav, číslo LV 1707, na základě nabídky spolupráce s nadačním fondem:
Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova, IČ: 247 09 034, se sídlem:
Pavla Švandy ze Semčic 1066/11, 150 00 Praha 5, zastoupeného Ing. Kateřinou
Daczickou, předsedkyní fondu,

II.

ukládá
OMH zajistit následné technické kroky k realizaci tohoto usnesení.

12.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu pro akci "Vybavení tělocvičny Základní
školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha-Zbraslav"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
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Rada schválila, v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zadání
veřejné zakázky pro akci "Vybavení tělocvičny ZŠ Vladislava Vančury" společnosti LITVA
SPORT, s. r. o. V souladu s výše zmiňovanými pravidly, oslovil ředitel školy tři společnosti
k podání nabídky na dodávku vybavení do nové tělocvičny základní školy. Nabídku poslaly
všechny oslovené společnosti.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 514 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 pro akci "Vybavení tělocvičny Základní
školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha-Zbraslav" společnosti LITVA
SPORT, s. r. o., se sídlem Kodymova 2526/4, IČ: 290 15 189, 158 000 Praha-Nové
Butovice, v celkové ceně 81.541 Kč bez DPH,

II.

ukládá
OMIR informovat ředitele školy o usnesení RMČ.

13.

Svěření majetku MČ Praha–Zbraslav příspěvkové organizaci Základní škola Vl. Vančury,
Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
V rámci investiční akce Rozšíření ZŠ Vl. Vančury bylo pořízeno vybavení školy a školní jídelny
v rámci 1. etapy rekonstrukce. Rada souhlasila s předáním majetku MČ do správy ZŠ Vladislava
Vančury k jejímu vlastnímu hospodářskému využití.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 515 16

Rada městské části

I.

souhlasí
podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, s předáním majetku MČ Praha-Zbraslav do správy
příspěvkové organizaci Základní škola Vladislava Vančury, Praha–Zbraslav,
IČ: 613 86 961, k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, v celkové hodnotě
2.833.918 Kč, dle předloženého návrhu uvedeného v příloze tohoto usnesení,
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II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

14.

Svěření majetku MČ Praha–Zbraslav příspěvkové organizaci Zařízení školního
stravování, Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
V rámci investiční akce Rozšíření ZŠ Vl. Vančury bylo pořízeno vybavení školy a školní
jídelny v rámci 1. etapy rekonstrukce. Dále byl v rámci této etapy realizován i nákup
gastrotechnologického vybavení. Rada souhlasila s předáním majetku MČ do správy
příspěvkové organizaci Zařízení školního stravování k jejímu vlastnímu hospodářskému využití.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 516 16

Rada městské části

I.

souhlasí
podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, s předáním majetku MČ Praha-Zbraslav do správy
příspěvkové organizaci Zařízení školního stravování, Praha-Zbraslav, IČ: 708 79
273, k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, v celkové hodnotě 1.064.957,27
Kč, dle předloženého návrhu uvedeného v příloze tohoto usnesení,

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

15.

Změna závazného ukazetele hospodaření - MŠ Nad Parkem
Předkladatel: Zuzana Wildová, Filip Gaspar
Z důvodu úspor energií, požádala MŠ Nad Parkem o uvolnění části finančních prostředků do
provozního rozpočtu organizace. Rada souhlasila se změnou závazného ukazatele hospodaření.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 517 16

Rada městské části

I.

souhlasí
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se změnou závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace ZU 01
Mateřská škola Nad Parkem, Praha-Zbraslav, IČ: 700 980 93, na základě žádosti
č.j. 3724/2016/OKT/OFR ze dne 07.12.2016, v předloženém znění,

II.

ukládá
OFR informovat žadatele o usnesení RMČ.

16.

Žádost o přidělení místa v urnovém háji
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, souhlasila s přidělením místa v urnovém háji ve Zbraslavi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 518 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s přidělením místa v urnovém háji na základě žádosti č.j. 3604/2016/OMH ze dne
30.11.2016,

II.

ukládá
OMH informovat žadatele.

17.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření autorského díla ze dne 28.7.2016
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření dodatku ke Smlouvě o vytvoření autorského díla se sdružením umělců
"ArtWise.cz" na realizaci akce "Barevná Zbraslav-trafostanice". Dodatek upravuje údržbu díla
po dobu 5ti let.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 519 16

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o vytvoření autorského díla ze dne 28.7.2016
se Sdružením umělců „ArtWise.cz“ zastoupené paní Lucií Cígerovou na realizaci
akce „Barevná Zbraslav-trafostanice“, která je realizována v rámci projektu
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Participativního rozpočtu Městské části Praha-Zbraslav „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.

18.

Uzavření Pojistné smlouvy sdružené pojištění souboru vozidel MČ Praha-Zbraslav - Česká
pojišťovna a.s.
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s uzavřením Pojistné smlouvy sdružené pojištění souboru vozidel. Ročně MČ
ušetří 12.000 Kč.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 520 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Pojistné smlouvy sdružené pojištění souboru vozidel č. 18575719-16
pro vozidla Městské části Praha-Zbraslav 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.
Termín: 13.12.2016

19.

Smlouva o zpracování ročního vyúčtování služeb bytů a nebytových prostor v objektech
MČ Praha – Zbraslav

13

Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě materiál ve věci uzavření smlouvy o zpracování ročního vyúčtování plnění
spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v bytových objektech MČ. Rada souhlasila s
uzavřením smlouvy se společností Správa nemovitostí CRUX, s. r. o.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 521 16

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zpracování ročního vyúčtování plnění spojených s
užíváním bytů a nebytových prostor v bytových objektech MČ Praha-Zbraslav
se společností: Správa nemovitostí CRUX, s. r. o., IČ: 051 51 783, se sídlem:
Schöfflerova 2051/34, Žižkov, 130 00 Praha 3, za cenu 43.658 Kč, na dobu 2 let,

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní kroky.

20.

Zvýšení ceny řádkové inzerce ve Zbraslavských novinách od 1.1.2017
Předkladatel: Zuzana Wildová
Ceny inzerce se nezvyšovaly od roku 2009. Redakční kruh Zbraslavských novin se shodl na
návrhu na zvýšení řádkové inzerce. Rada rozhodla o zvýšení ceny.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 522 16

Rada městské části

I.

rozhoduje
o zvýšení ceny řádkové inzerce ve Zbraslavských novinách z 1 Kč za jedno slovo
- minimální cena inzerátu 20 Kč, na nově stanovenou cenu 2 Kč za jedno slovo minimální cena inzerátu 40 Kč, s účinností od 1.1.2017,
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II.

ukládá
OKT zajistit ve spolupráci se šéfredaktorem ZN realizaci tohoto usnesení.

21.

Veřejné zakázky - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Na základě podnětu Kontrolního výboru, byl radě předložen materiál s odůvodněním a
vysvětlením úpravy Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu. Rada vzala předložený
materiál na vědomí s tím, že bude projednán na lednovém zasedání zastupitelstva.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 523 16

Rada městské části

I.

bere na vědomí
předložený materiál s odůvodněním a vysvětlením úpravy Pravidel pro zadávání
zakázek malého rozsahu na základě podnětu Kontrolního výboru,

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, k předložení tohoto
materiálu na nejbližším jednání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.

22.

Poskytnutí finančního daru dvěma členům komise k projednávání přestupků
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila poskytnutí finančního daru dvěma členům komise k projednávání přestupků. Tito
dva členové vykonávají tuto práci ve svém volném čase.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 524 16

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 94 odst. 3) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
poskytnutí finančního daru dvěma členům komise k projednávání přestupků,
zřízené jako zvláštní orgán Městské části Praha–Zbraslav v souladu s § 53
odst. 3) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve výši 2.000 Kč a 3.000 Kč, dle
předloženého návrhu obsaženého v důvodové zprávě,
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II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

23.

Odměna ředitelce MŠ Matjuchinova – Dagmar Meisnerové
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu ředitelce mateřské školy. Odměna byla navržena v souladu s Pravidly
pro stanovování odměn ředitelů příspěvkových organizací.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 525 16

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská
škola Matjuchinova, paní Dagmar Meisnerové, dle návrhu, který je neveřejnou
součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OKT informovat ředitelku příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

24.

Odměna ředitelce MŠ Nad Parkem – Mgr. et Mgr. Kamile Weberové Kuchařové
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu ředitelce mateřské školy. Odměna byla navržena v souladu s Pravidly
pro stanovování odměn ředitelů příspěvkových organizací.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 526 16

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon),odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská
škola Nad Parkem, Mgr. et Mgr. Kamile Weberové Kuchařové, dle návrhu, který
je neveřejnou součástí tohoto usnesení,
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II.

ukládá
OKT informovat ředitelku příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

25.

Odměna ředitelce ZŠS – Renatě Sellákové
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu ředitelce Zařízení školního stravování. Odměna byla navržena v souladu
s Pravidly pro stanovování odměn ředitelů příspěvkových organizací.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 527 16

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu ředitelce příspěvkové organizace Zařízení
školního stravování Praha-Zbraslav, paní Renatě Sellákové, dle návrhu, který je
neveřejnou součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OKT informovat ředitelku příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

26.

Odměna řediteli ZŠ Vl. Vančury – Mgr. Jiřímu Kovaříkovi
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu řediteli základní školy. Odměna byla navržena v souladu s Pravidly pro
stanovování odměn ředitelů příspěvkových organizací.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 528 16

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní
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škola Vladislava Vančury, Praha–Zbraslav, Mgr. Jiřímu Kovaříkovi, dle návrhu,
který je neveřejnou součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OKT informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

27.

Odměna řediteli ZUŠ Praha – Zbraslav – Mgr. Karlu Nedomovi
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu řediteli základní umělecké školy. Odměna byla navržena v souladu s
Pravidly pro stanovování odměn ředitelů příspěvkových organizací.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 529 16

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Praha-Zbraslav, Mgr. Karlu Nedomovi, dle návrhu, který je
neveřejnou součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OKT informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

28.

Rozpočtové opatření 34/2016
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření, které se týká přesunu finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu na vybavení školní jídelny v rámci akce Rozšíření ZŠ Vl. Vančury,
a přijetí neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na dokrytí financování
pečovatelské služby.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 530 16

Rada městské části

I.

schvaluje
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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 34/2016, dle přílohy, které je nedílnou
součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

29.

Žádost o povolení prodeje rybích specialit na Zbraslavském náměstí
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila prodej rybích specialit na Zbraslavském náměstí v měsících lednu a únoru.
souhlasí 3, nesouhlasí 1, zdrželo se 0
Usnesení č. R 37 531 16

Rada městské části

I.

schvaluje
povolení prodeje rybích specialit pro společnost Prague Fish, s. r. o., IČ: 047 63
190, se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, na Zbraslavském náměstí parc.
č. 34 v k. ú. Zbraslav (791733), obec Praha (554782), číslo LV 1707 na základě
žádosti č.j.3600/2016/OSV ze dne 29.11.2016, v termínech:
16., 23., a 30. ledna 2017
6., 13., 20., a 27. února 2017,
velikost záboru je 10 m2,

II.

stanovuje
cenu za nájem místa dle bodu I. tohoto usnesení ve výši 40 Kč/m2/den, dále bude
stanoven poplatek za zábor veřejného prostranství dle platné Obecně závazné
vyhlášky,

III.

ukládá
OSV informovat žadatele o usnesení RMČ.

30.

Různé
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Mgr. Zuzana Wildová

Bc. Filip Gaspar
zástupce starostky
MČ Praha - Zbraslav
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