Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
1. řádné jednání rady městské části, konané dne
9. 1. 2017 v 10:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová
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Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Dokumentace ke stavebnímu řízení o dodatečném povolení stavby „3ks oken a digestoř v
obvodové stěně na hranici pozemku“, k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě dokumentaci ke stavebnímu řízení o dodatečném povolení stavby.
Stavebník provedl úpravy bez povolení a žádá o povolení dodatečně. Jedná se instalaci 3 oken
a digestoře. Stavba je na hranici pozemku, což omezuje využití sousedního pozemku. Rada
nesouhlasila s předloženou projektovou dokumentací.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 0 17

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s předloženou projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení o dodatečném
povolení stavby „3 ks oken a digestoř v obvodové stěně na hranici pozemku“, k. ú.
Zbraslav,

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

3.

Dokumentace pro stavební povolení stavby „Stavební úpravy dvojdomu na st.pozemku č.
741/1, k.ú. Zbraslav"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
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OMIR předložil radě dokumentaci pro stavební povolení na stavební úpravy dvojdomu. Stavební
úpravy budou spočívat v zateplení obvodového pláště, výměny okenních a dveřních výplní a
nové konstrukci krovu se zateplením. Stavební komise souhlasila. Rada souhlasila s projektovou
dokumentací.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 1 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby „Stavební
úpravy dvojdomu na stavebním pozemku č. 741/1, k. ú. Zbraslav" s doporučením
úpravy řešení dle zápisu Stavební komise,

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o doporučení Stavební komise a o usnesení RMČ.

4.

Dokumentace pro územní a stavební řízení stavby „Novostavba rodinného domu na
pozemku p.č. 414/1, k.ú. Zbraslav"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě dokumentaci pro územní a stavební řízení stavby "Novostavba RD".
Navrhovaný objekt je přízemní dům s podkrovím o jedné bytové jednotce. Stavební komise
souhlasila. Rada souhlasila s předloženou projektovou dokumentací.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 2 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení stavby
„Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 414/1, k. ú. Zbraslav", za
předpokladu získání souhlasu se stavbou od dotčených sousedů,

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

5.

Dokumentace pro územní a stavební řízení stavby „Rekonstrukce a dostavba č.p. 668 U
Prádelny“, k.ú. Zbraslav, Praha – Zbraslav, ul. U Prádelny
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Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě dokumentaci pro územní a stavební řízení stavby - "Rekonstrukce a
dostavba č.p. 668 - U Prádelny". Investorem je MČ Praha-Zbraslav. Zpracovaný projekt řeší
celkovou rekonstrukci stávajícího objektu, který by sloužil široké veřejnosti. Stavební komise
souhlasila. Rada souhlasila s projektovou dokumentací.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 3 17

Rada městské části

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení stavby
„Rekonstrukce a dostavba č.p. 668 U Prádelny“, k. ú. Zbraslav, Praha–Zbraslav,
ul. U Prádelny.
6.

Dokumentace pro územní a stavební řízení stavby „Rozšíření ČS PHM MOL o ČS LPG
Praha, Zbraslav“, k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě dokumentaci pro územní a stavební řízení stavby "Rozšíření ČS PHM
MOL o ČS LPG Praha". Jedná se o výstavbu čerpací stanice LPG ve stávajícím areálu. Stavební
komise souhlasila. Rada souhlasila s projektovou dokumentací.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 4 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení stavby
„Rozšíření ČS PHM MOL o ČS LPG Praha, Zbraslav“, k. ú. Zbraslav, za
podmínky, že navrhovaná opěrná zeď bude ozeleněna popínavými rostlinami,

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

7.

Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu
Předkladatel: Filip Gaspar
V prosinci 2016 byla MČ doručena nabídka majitele garáže v ulici Nad Parkem na její odprodej.
MČ má předkupní právo na koupi garáže, jelikož je majitelem pozemku. Rada doporučuje
zastupitelstvu neuplatnit předkupní právo.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 1 5 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav neuplatnit předkupní právo na odkup garáže,
stojící na pozemku parc. č. 1314/30 k. ú. Zbraslav zapsaném na LV 1707,
vlastnické právo pro hl. m. Prahu, svěřená správa MČ Praha–Zbraslav na základě
předložené nabídky č.j. 3898/2016/OMIR/VD ze dne 27.12.2016,

II.

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

8.

Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc.č. 1312/7 o výměře 22m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku
Předkladatel: Filip Gaspar
MČ obdržela v prosinci 2016 žádost o změnu nájemce pozemku pod garáží. Rada souhlasila se
záměrem pronájmu pozemku pod garáží jinému nájemci.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 6 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1312/7 o výměře 22 m²,
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zbraslav, zapsaný 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, zájemci na základě žádosti čj. 3939/2016/
OMIR, za cenu 85 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

9.

Souhlas s umístěním sídla spolku-SouthPrague.Net, z.s.
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
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Sdružení SouthPrague.Net má s MČ uzavřenou nájemní smlouvu na objekt č. p. 399 v ulici
Elišky Přemyslovny do 31.12.2020. Z důvodu změny předsedy a stanov spolku, žádá o zapsání
sídla spolku na zmiňovanou adresu. Pro toto zapsání je nutné doložení písemného souhlasu
vlastníka nemovitosti. Rada souhlasila s umístěním sídla spolku na adresu Elišky Přemyslovny
č. p. 399.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 7 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s umístěním sídla spolku SouthPrague.Net, z.s. IČ: 266 39 726 v objektu č. p. 399
v ulici Elišky Přemyslovny, adresa místa Elišky Přemyslovny 399, 156 00 PrahaZbraslav, nacházející se na parcele č. 1539, zapsané na listu vlastnictví číslo 1707
vedeném pro obec Praha, katastrální území Zbraslav (791733), nemovitost je v
územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální
úřad pro hlavní město Prahu, vlastnické právo hlavní město Praha, IČ: 000 64 581,
Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí
Městská část Praha-Zbraslav, IČ: 002 41 857, Zbraslavské náměstí 464, 156 00
Praha–Zbraslav, po celou dobu trvání smluvního vztahu, který opravňuje spolek k
užívání objektu,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
souhlasu dle bodu I. tohoto usnesení pro potřeby zápisu sídla do spolkového
rejstříku a dodatku nájemní smlouvy, který řeší změnu sídla spolku.

10.

Souhlas s umístěním sídla spolku-Asociace poškozených povodní, z.s.
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Spolek Asociace poškozených povodní má s MČ uzavřenou smlouvu o zápůjčce nemovitosti na
objekt č. p. 125 v ulici Strakonická do 31.12.2021. Z důvodu registrace spolku na zmiňovanou
adresu, žádá o písemný souhlas vlastníka nemovitosti. Rada souhlasila s umístěním sídla spolku
na adresu Strakonická č. p. 125.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 8 17

Rada městské části

I.

souhlasí
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s umístěním sídla spolku Asociace poškozených povodní, z.s., IČ: 266 21 134 v
objektu č.p. 125 v ulici Strakonická, adresa místa Strakonická 125, 156 00 PrahaZbraslav, nacházející se na parcele č. 39, zapsané na listu vlastnictví číslo 349
vedeném pro obec Praha, katastrální území Lahovice (729248), nemovitost je v
územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální
úřad pro hlavní město Prahu, vlastnické právo hlavní město Praha, IČ: 000 64 581,
Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí
Městská část Praha-Zbraslav, IČ: 002 41 857, Zbraslavské náměstí 464, 156 00
Praha–Zbraslav, po celou dobu trvání smluvního vztahu, který opravňuje spolek k
užívání objektu,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
souhlasu dle bodu I. tohoto usnesení pro potřeby zápisu sídla společnosti do
spolkového rejstříku a dodatku nájemní smlouvy, který řeší změnu sídla spolku.

11.

Lokalita Strnady
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Materiál, který se týká lokality Strnady byl zařazen na jednání rady z důvodu podnětu paní
Lenky Krausové-Kindlové, předsedkyně ZO ČZS Strnady, který obdržel Kontrolní výbor.
Rada vzala na vědomí zápis Kontrolního výboru a předkládá zastupitelstvu tento materiál k
projednání.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 9 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zápis Kontrolního výboru ze dne 31.10.2016 ve věci podnětu paní Lenky
Krausové - Kindlové, předsedkyně ZO ČZS Strnady,

II.

ukládá
a)

starostce Ing. Zuzaně Vejvodové předložit tento bod k projednání na nejbližším
zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav,

b)

OKT informovat ZO ČZS Strnady a KV o zařazení bodu na program zasedání
Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.
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12.

Podání žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Zákon stanovuje práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa, a orgány státní
správy a jejich působnost ve věcech válečných hrobů. Dotace Ministerstva obrany na realizaci
akce je max. 80 % z celkových nákladů na stavební část realizace akce. Dotaci by MČ využila
na opravu a obnovu Pomníku obětem I. a II. světové války na Zbraslavském náměstí. Rada
doporučuje zastupitelstvu souhlasit s podáním žádosti o tuto dotaci.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 10 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s podáním žádosti o poskytnutí dotace
v rámci programu Ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné hroby
ISPROFIN č. 107 190 "Zachování a obnova historických hodnot", na opravu
a obnovu Pomníku obětem I. a II. světové války, na pozemku parc. č. 35, k. ú.
Zbraslav,

II.

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

13.

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav na rok 2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s návrhem rozpočtu na rok 2017 a celý materiál předkládá zastupitelstvu k
projednání.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 11 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s návrhem rozpočtu MČ Praha-Zbraslav na rok 2017 v příloze č. 1, se seznamem
rozvojových a investičních projektů na rok 2017 v příloze č. 2, s výhledem VHČ
v příloze č. 3, s návrhem závazných rozpočtových ukazatelů příspěvkových
organizací v příloze č. 4 a rozpočtovým výhledem do roku 2022 dle přílohy č. 5,
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II.

III.

IV.

doporučuje
a)

ZMČ schválit rozpočet MČ Praha-Zbraslav na rok 2017 s celkovými příjmy
101,369.800 Kč, celkovými výdaji 112,269.800 Kč a schodkem ve výši
10,900.000 Kč, krytým nevyčerpaným hospodářským výsledkem minulých let v
příloze č. 1,

b)

ZMČ schválit seznam investičních a rozvojových projektů plánovaných pro rok
2017 zahrnutých v návrhu rozpočtu na rok 2017 v příloze č. 2,

c)

ZMČ schválit návrh závazných ukazatelů rozpočtu škol a školských zařízení
zřizovaných Městské části Praha–Zbraslav na rok 2017 dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení,

d)

ZMČ schválit návrh rozpočtového výhledu Městské části Praha–Zbraslav do roku
2022 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení,

e)

ZMČ vzít na vědomí výhled vedlejší hospodářské činnosti na rok 2017 v příloze č.
3,

doporučuje
a)

ZMČ pověřit Radu Městské části Praha-Zbraslav prováděním změn schváleného
rozpočtu na rok 2017 do výše 300.000 Kč v jednotlivých případech,

b)

ZMČ pověřit Radu Městské části Praha-Zbraslav prováděním změn schváleného
rozpočtu na rok 2017 vyšších než 300.000 Kč v jednotlivých případech v případě
přijetí dotace do rozpočtu Městské části Praha–Zbraslav,

c)

ZMČ pověřit Odbor financí a rozpočtu prováděním rozpočtových změn do výše
50.000 Kč v rámci jednotlivých kapitol, kdy nebude měněn celkový objem
finančních prostředků v jednotlivé kapitole, a to na základě návrhu správce dané
kapitoly,

ukládá
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zástupci starostky MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipu Gasparovi, předložit tento bod
na nejbližším zasedání Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.
14.

Pojistné plnění škodní události „Požár přístavby šaten ZŠ V. Vančury, Hauptova 591,
Praha - Zbraslav“.
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar
OMH předložil radě pojistné plnění škodní události, který se týkal požáru šaten ZŠ Vladislava
Vančury. Rada souhlasila s pojistným plněním ve výši 547.573 Kč.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 12 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s pojistným plněním od pojišťovny UNIQUA pojišťovna, a. s., IČ: 492 40
480, se sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6, stanoveným podle časové ceny
pojištěné věci za škodní událost "Požár přístavby šaten Základní školy V. Vančury,
Hauptova 591, Praha-Zbraslav" ve výši 547.573 Kč,

II.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
Termín: 16.1.2017

15.

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru - Základní škola
Vl. Vančury - projekt finanční gramotnost
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Wildová
Rada souhlasila s přijetím účelového finančního daru ve výši 200.000 Kč od ČSOB, a. s. pro ZŠ
Vladislava Vančury. Dar bude použit na nákup tabletů pro žáky ZŠ.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 13 17

Rada městské části

I.

souhlasí
ve smyslu § 37 b odst. 1) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, s přijetím účelového finančního daru ve
výše 200.000 Kč, od společnosti: Československá obchodní banka, a. s., IČ: 000
01 350, se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, příspěvkovou organizací
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Základní škola Vladislava Vančury, Praha–Zbraslav, IČ: 613 86 961, na základě
žádosti č.j.: 0086/2017/OKT, ze dne 6.1.2017,

II.

ukládá
OKT informovat Základní školu Vl. Vančury o usnesení RMČ.

16.

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru - Základní škola
Vl. Vančury - Projekt Obědy pro děti
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Wildová
Rada souhlasila s přijetím účelového finančního daru ve výši 3.332 Kč od společnosti WOMEN
FOR WOMEN pro ZŠ Vladislava Vančury. Dar bude použit výhradně k účelu hrazení stravného
ve školní jídelně pro jednoho žáka této školy, který je ze sociálně slabé rodiny.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 14 17

Rada městské části

I.

souhlasí
ve smyslu § 37 b odst. 1) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, s přijetím účelového finančního daru do výše
3.332 Kč, od společnosti: WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČ: 242 31 509, se
sídlem: Vlastislavova 152/4,140 00 Praha 4, příspěvkovou organizací Základní
škola Vladislava Vančury, Praha–Zbraslav, IČ: 613 86 961, na základě žádosti č.j.:
0076/20107/OKT, ze dne 6.1.2017,

II.

ukládá
OKT informovat Základní školu Vl. Vančury o usnesení RMČ.

17.

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Dětské jesle Zbraslav o.p.s.
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace pro Dětské jesle Zbraslav ve výši 1.350.000 Kč. Dotace bude použita na
úhradu provozních a mzdových nákladů za období leden-prosinec 2017.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 15 17

Rada městské části

I.

doporučuje
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Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace pro Dětské jesle Zbraslav o.p.s., IČ: 256 56 651, se sídlem:
Jaromíra Vejvody 1400, 156 00 Praha-Zbraslav, v roce 2017, ve výši 1.350.000
Kč, na základě žádosti č.j.: 0081/2017/OKT ze dne 05.01.2017, v předloženém
znění,

II.

pověřuje
zástupce starostky MČ Praha–Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, a radní MČ Praha–
Zbraslav, Mgr. Zuzanu Wildovou, předložením tohoto materiálu na nejbližší
zasedání Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav.

18.

Přidělení bytové jednotky pro dvě osoby v DsPS
Předkladatel: Michaela Bernardová
OSV předložil radě materiál ve věci uzavření nájemní smlouvy k uvolněné bytové jednotce pro
dvě osoby v DsPS. Doporučení podala i Komise zdravotní, sociální a pro DsPS. Rada souhlasila
s uzavřením nájemní smlouvy.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 16 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zápis z jednání Komise zdravotní, sociální a pro DsPS ze dne 24.11.2016,

II.

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy k bytové jednotce v DsPS č. 302 pro dvě osoby, za
podmínky obdržení souhlasu MHMP s uzavřením této nájemní smlouvy,

III.

ukládá
OSV zajistit realizaci tohoto usnesení.

19.

Program poskytování dotací Městské části Praha-Zbraslav v oblasti komunitních projektů
pro rok 2017
Předkladatel: Michaela Bernardová
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Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vyhlášení Programu poskytování dotací MČ
v oblasti komunitních projektů pro rok 2017. Program je určen pro dotační podporu v
oblasti volnočasových aktivit, a to zejména kultury, sportu, vzdělávání, dále v sociální a
environmentální oblasti.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 17 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu Městské části Praha–Zbraslav schválit vyhlášení Programu
poskytování dotací Městské části Praha-Zbraslav v oblasti komunitních projektů
pro rok 2017, v předloženém znění,

II.

doporučuje
Zastupitelstvu Městské části Praha–Zbraslav uložit Radě Městské části Praha–
Zbraslav vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o přidělení dotací a jmenovat
výběrovou komisi k posouzení žádostí o přidělení dotací v rámci vyhlášeného
programu, dle bodu I. tohoto usnesení,

III.

pověřuje
zástupkyni starostky Městské části Praha–Zbraslav, Mgr. Michaelu Bernardovou,
předložením tohoto materiálu na nejbližší zasedání Zastupitelstva Městské části
Praha–Zbraslav.

20.

Program poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha – Zbraslav na systémovou
podporu neziskovým organizacím pro rok 2017
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vyhlášení Programu poskytování dotací z rozpočtu MČ
na systémovou podporu neziskovým organizacím pro rok 2017. Program je určen pro dotační
podporu NO v oblasti volnočasových aktivit, a to zejména kultury, sportu, vzdělávání, dále v
sociální a environmentální oblasti.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 18 17

Rada městské části

I.

doporučuje
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Zastupitelstvu Městské části Praha-Zbraslav schválit vyhlášení Programu
poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha-Zbraslav na systémovou
podporu neziskovým organizacím pro rok 2017, v předloženém znění,

II.

doporučuje
Zastupitelstvu Městské části Praha-Zbraslav uložit Radě Městské části Praha–
Zbraslav vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o přidělení dotací a jmenovat
výběrovou komisi k posouzení žádostí o přidělení dotací v rámci vyhlášeného
programu, dle bodu I. tohoto usnesení,

III.

pověřuje
zástupkyni starostky Městské části Praha-Zbraslav, Mgr. Michaelu Bernardovou,
předložením tohoto materiálu na nejbližší zasedání Zastupitelstva Městské části
Praha-Zbraslav.

21.

Nový Řád veřejného pohřebiště
Předkladatel: Filip Gaspar
Vzhledem k tomu, že od 1.1.2017 došlo ke změně firmy zajišťující údržbu hřbitova, je potřeba
schválit změnu Řádu veřejného pohřebiště. Rada svým usnesením vydává Řád veřejného
pohřebiště, který upravuje provoz hřbitova Havlín a urnového háje.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 19 17

Rada městské části

I.

vydává
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví a o změnách některých zákonů, je znění zákona č. 479/2001
Sb., v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona, Řád veřejného pohřebiště,
který upravuje provoz pohřebiště urnového háje, starého i nového hřbitova Havlín,
které se nachází na pozemcích parc. č. 683/3, 688, 689, 690 v k. ú. Zbraslav, v
předloženém znění,

II.

ukládá
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OMH zaslat Řád veřejného pohřebiště na MHMP a zajistit následné
administrativní kroky.
22.

Žádost o vyslovení souhlasu Rady hl. m. Prahy se záměrem prodeje Ottovy vily č.p. 500 a
funkčně souvisejících pozemků parc.č. 1777/1, 1778, 1779/1 vše v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit podání žádosti o vyslovení souhlasu Rady hl. m. Prahy
se záměrem prodeje Ottovy vily a funkčně souvisejících pozemků. Současný nájemce vily, který
má již od roku 2013 zájem vilu koupit, má uzavřenou nájemní smlouvu do roku 2069. Během let
1994 - 2003 nájemce do vily investoval 24 milionů korun, které si nyní odbydluje.
souhlasí 4, nesouhlasí 1, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 20 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit podání žádosti o vyslovení
souhlasu Rady hl. m. Prahy se záměrem prodeje Ottovy vily č.p. 500 a funkčně
souvisejících pozemků parc. č. 1777/1 o výměře 765 m², druh pozemku: zastavěná
plocha, způsob využití: společný dvůr, parc. č. 1778 o výměře 645 m², druh
pozemku: zastavěná plocha, parc. č. 1779/1 o výměře 3807 m², druh pozemku:
zahrada vše v k. ú. Zbraslav, zapsané na LV 1707 vlastnické právo pro Hlavní
město Praha, svěřená správa MČ Praha–Zbraslav,

II.

pověřuje
zástupce starostky MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením materiálu
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

23.

Stanovení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha – Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada stanovila program zasedání ZMČ, které se uskuteční 26.1.2017.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 1 21 17

Rada městské části

I.

stanovuje
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v souladu s § 94 a § 64 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v
platném znění, program 15. řádného jednání Zastupitelstva městské části Praha–
Zbraslav, dne 26.01.2017, v předloženém znění,

II.

ukládá
OKT zajistit plnění tohoto usnesení.

24.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Radek Rejna
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