Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
3. řádné jednání rady městské části, konané dne
6. 2. 2017 ve 13:09 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

Š. Vacek

Hosté:
Omluvení:

Z. Vejvodová, H. Haubertová

Ověřovatelé:

M. Bernardová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Záměr pronajmout pozemek parc.č. 3136 o výměře 90m² v k.ú. Zbraslav v lokalitě Závist

3 (3)

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1312/7 o výměře 22m² v k.ú. Zbraslav

4 (4)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace ZŠ Vladislava
Vančury, Praha - Zbraslav - vybavení provizorních šaten

5 (5)

Zastavení exekuce - Poldinka s.r.o.

6 (6)

Plné moci k zastupování MČ Praha – Zbraslav při inženýrské činnosti akce „Stavební
úpravy Infocentra na Zbraslavském náměstí“

7 (7)

Žádost o přidělení místa v urnovém háji

8 (8)

Uzavření nájemní smlouvy pro bytovou jednotku č. 302 v DsPS

9 (9)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Záměr pronajmout pozemek parc.č. 3136 o výměře 90m² v k.ú. Zbraslav v lokalitě Závist
Předkladatel: Filip Gaspar
OMIR předložil radě materiál ve věci pronájmu pozemku parc. č. 3136. Zájemce má o pronájem
pozemku zájem z důvodu, že by pozemek využíval jako příjezdovou cestu ke své garáži. Rada
souhlasila se záměrem pronajmout pozemek.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 3 37 17

Rada městské části

I.

souhlasí

1

se záměrem pronajmout pozemek parc. č. 3136 o výměře 90 m², druh pozemku:
ostatní plocha, 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 PrahaZbraslav, zájemci na základě žádosti čj. 0320/2017/OMIR, za cenu 6.500 Kč/rok,
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

3.

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1312/7 o výměře 22m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
OMIR předložil radě materiál ve věci schválení Nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod
garáží. Na vyvěšený záměr se přihlásil jeden zájemce, který koupil garáž stojící na zmiňovaném
pozemku. Rada schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 3 38 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku 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 PrahaZbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, zájemci na základě
předložené žádosti čj. 3939/2016/OMIR ze dne 30.12.2016, za cenu 85 Kč/m²/rok,
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,

II.

souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy dohodou s dosavadním nájemcem pozemku,

III.

pověřuje

2

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

IV.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

4.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace ZŠ Vladislava
Vančury, Praha - Zbraslav - vybavení provizorních šaten
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě vyhodnocení veřejné zakázky příspěvkové organizace ZŠ na vybavení
provizorních šaten, které budou sloužit žákům ZŠ Vl. Vančury. Pan ředitel požádal radu o
schválení na základě zřizovací listiny. Rada schválila zadání veřejné zakázky společnosti
MULTIP MORAVIA, s. r. o.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 3 39 17

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 dodávku "Vybavení provizorních šaten
- ZŠ Vladislava Vančury, Hauptova 591, Praha-Zbraslav, společnosti MULTIP
MORAVIA, s. r. o., Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín, IČ 166 27 971, za
celkovou cenu 117.812 Kč včetně DPH,

II.

ukládá
OMIR informovat ředitele školy o usnesení RMČ.

5.

Zastavení exekuce - Poldinka s.r.o.
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada svým usnesením souhlasila se zastavením exekuce proti společnosti POLDINKA, s. r. o. z
důvodu zániku subjektu a vymazání subjektu z obchodního rejstříku.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 3 40 17

Rada městské části

I.

souhlasí

3

se zastavením exekuce vedené pod sp. zn. 36 EXE 4314/2014 proti povinnému:
POLDINKA, s. r. o., IČ: 246 90 201, se sídlem: Na Jarově 2425, 130 00 Praha 3, z
důvodu zániku subjektu a vymazání subjektu z obchodního rejstříku,

II.

ukládá
OKT informovat Exekutorský úřad Praha 3 o usnesení RMČ na základě
požadavku čj: 3734/2016/OMH.

6.

Plné moci k zastupování MČ Praha – Zbraslav při inženýrské činnosti akce „Stavební
úpravy Infocentra na Zbraslavském náměstí“
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě zplnomocnění projektanta k inženýrské činnosti pro stavební povolení,
který bude zastupovat městskou část ve stavebním řízení: "Stavební úpravy Infocentra na
Zbraslavském náměstí".
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 3 41 17

Rada městské části

I.

pověřuje
starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem Plné
moci pro fyzickou osobu Ing. arch. Libor Čtrnáctý, IČ: 887 34 056, se sídlem:
Rumunská 256/7, 190 00 Praha 9, k zastupování Městské části Praha-Zbraslav
v plném rozsahu, ve stavebním řízení na akci "Stavební úpravy Infocentra na
Zbraslavském náměstí" k zajištění stavebního povolení, projednání podmínek s
dotčenými orgány státní správy, včetně podepsání příslušných žádostí,

II.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní kroky.
Termín: 13.2.2017

7.

Žádost o přidělení místa v urnovém háji
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, souhlasila s přidělením místa v urnovém háji.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 3 42 17

Rada městské části
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I.

souhlasí
s přidělením místa v urnovém háji na základě žádosti č.j. 0247/2017/OMH ze dne
20.1.2017,

II.

ukládá
OMH informovat žadatele.

8.

Uzavření nájemní smlouvy pro bytovou jednotku č. 302 v DsPS
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada vzala na vědomí souhlasné stanovisko MHMP k uzavření nájemní smlouvy v Domě s
pečovatelskou službou. Dále rada pověřila starostku podpisem zmíněné nájemní smlouvy.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 3 43 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
souhlasné stanovisko MHMP k uzavření nájemní smlouvy pro bytovou jednotku č.
302 v DsPS,

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem nájemní
smlouvy,

III.

ukládá
OMH provést administrativní úkony.

9.

Různé

Bc. Filip Gaspar

Mgr. Michaela Bernardová
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zástupce starostky
MČ Praha - Zbraslav

zástupkyně starostky
MČ Praha - Zbraslav
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