Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
6. řádné jednání rady městské části, konané dne
6. 3. 2017 v 15:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

Š. Vacek

Hosté:
Omluvení:

H. Haubertová

Ověřovatelé:

M. Bernardová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Pronájem pozemku parc.č. 3136 o výměře 90m² v k.ú. Zbraslav

3 (3)

Záměr pronajmout nebytový prostor v části budovy č.p. 626, U Malé řeky, na pozemku
parc.č. 139/1 v k.ú. Zbraslav, o výměře 64,23 m²

4 (4)

Zveřejnění nabídky na volný byt č. 122 Zvonařská 898

5 (5)

Zveřejnění nabídky na volný byt č. 90 Lomařská 822

6 (6)

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

7 (7)

Dokumentace pro stavební řízení stavby „Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav“ na
pozemku parc. č. 2909/16 v k.ú. Zbraslav

8 (8)

Dokumentace pro stavební povolení stavby Farní byt a farní klubovna, stavební úpravy,
pozemek p.č. 24 a 28, k.ú. Zbraslav

9 (9)

Studie Novostavba rodinného domu Zbraslav, k.ú. Zbraslav, ul. Výzkumníků,
poz.p.č.701/2

10 (10)

Stavební úpravy a přístavba rodinného domu č.p.747 ve Zbraslavi, na pozemku p.č.335,
336 a 337, k.ú. Zbraslav

11 (11)

Stavba plynové kotelny v bytovém domě Václava Rady čp. 1470/5 včetně plynové
přípojky na pozemcích parc.č. 2874/32, 2874/249, 2874/250, 2874/3 vše v k.ú. Zbraslav

12 (12)

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 105 Lomařská 824

13 (13)

Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav - Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo se
zhotovitelem

14 (14)

Souhlas zřizovatele s podáním investičních projektových záměrů příspěvkových
organizací zřizovaných MČ Praha-Zbraslav do Strategického rámce MAP Praha 16

15 (15)

Přistoupení MČ Praha-Zbraslav do Sdružení místních samospráv České republiky
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16 (16)

Žádost o dotaci z programu MO ČR na zabezpečení péče o válečné hroby - Oprava a
obnova Pomníku obětem I. a II. světové války

17 (17)

Výběrové řízení na dodavatele služeb „Péče o veřejnou zeleň ve správě MČ PrahaZbraslav"

18 (18)

Vyhodnocení zakázky malého rozsahu - "Blokové čištění komunikací ve správě MČ Praha
- Zbraslav"

19 (19)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace ZŠ Vladislava
Vančury, Praha-Zbraslav - nákup tabletů

20 (20)

Kulturně komunitní centrum Praha - Zbraslav - Smlouva o smlouvě budoucí příkazní

21 (21)

Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav souhlas s podáním žádosti o dotaci z OP PPR

22 (22)

Smlouva o dílo na zpracování architektonické studie pro akci „Rekonstrukce a dostavba
Základní školy ul. Hauptova, Praha-Zbraslav“

23 (23)

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb - AK Brož, Sedlatý

24 (24)

Stanovení cen za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené pro rok 2017 dle
Výměru MF č. 01/2017

25 (25)

Hodnocení Zbraslavských novin 2016

26 (26)

Žádost o prominutí poplatku za zábor POTEX

27 (27)

Stanovení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav dne 20.3.2017

28 (28)

Pravidla užívání plakátovacích ploch

29 (29)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Pronájem pozemku parc.č. 3136 o výměře 90m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Na vyvěšený záměr pronájmu výše uvedeného pozemku se přihlásil jeden zájemce. Rada
schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 62 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku 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
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464, 156 00 Praha-Zbraslav, zájemci na základě předložené žádosti čj. 0320/2017/
OMIR ze dne 26.1.2017, za cenu 6.500 Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce,

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.

3.

Záměr pronajmout nebytový prostor v části budovy č.p. 626, U Malé řeky, na pozemku
parc.č. 139/1 v k.ú. Zbraslav, o výměře 64,23 m²
Předkladatel: Filip Gaspar
Společnost Rhino, která si pronajímala nebytový prostor v ulici U Malé řeky od roku 2005,
podala v říjnu 2016 výpověď z nájmu. Rada svým usnesením souhlasila se záměrem pronajmout
zmiňovaný nebytový prostor o výměře 64,23 m2 za minimální cenu 1.400 Kč/m2/rok.

souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 63 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout nebytový prostor o výměře 64,23 m² v části budovy č.p.
626, U Malé řeky, na pozemku parc. č. 139/1 v k. ú. Zbraslav, 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, za minimální cenu 1.400 Kč/m²/
rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,

II.

ukládá
OMIR ve spolupráci s OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto
usnesení.

4.

Zveřejnění nabídky na volný byt č. 122 Zvonařská 898
Předkladatel: Filip Gaspar
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Rada souhlasila se zveřejněním nabídky na uzavření nájemní smlouvy na pronájem volného bytu
v bytovém domě Zvonařská 898. Byt o velikosti 2+1, o celkové výměře 67,25 m2, je kompletně
zrekonstruován. Byt je nabízen k pronájmu formou soutěže na pronájem bytu tzv. obálkovou
metodou.

souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 64 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se zveřejněním nabídky na uzavření nájemní smlouvy na pronájem volného bytu
č. 122 v bytovém domě Zvonařská 898, Praha-Zbraslav, na dobu neurčitou, v
předloženém znění,

II.

ukládá
OMH ve spolupráci s OKT zveřejnit nabídku pronájmu dle bodu I. tohoto
usnesení,

III.

ukládá
OMH předložit RMČ vyhodnocení doručených nabídek dle bodu I. tohoto
usnesení a návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu.

5.

Zveřejnění nabídky na volný byt č. 90 Lomařská 822
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila se zveřejněním nabídky na uzavření nájemní smlouvy na pronájem volného bytu
v bytovém domě Lomařská 822. Byt o velikosti 1+1, o celkové výměře 44 m2, je kompletně
zrekonstruován. Byt je nabízen k pronájmu formou soutěže na pronájem bytu tzv. obálkovou
metodou.

souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 65 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se zveřejněním nabídky na uzavření nájemní smlouvy na pronájem volného
bytu č. 90 v bytovém domě Lomařská 822, Praha-Zbraslav, na dobu neurčitou, v
předloženém znění,
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II.

ukládá
OMH ve spolupráci s OKT zveřejnit nabídku pronájmu dle bodu I. tohoto
usnesení,

III.

ukládá
OMH předložit RMČ vyhodnocení doručených nabídek dle bodu I. tohoto
usnesení a návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu.

6.

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. Jedná se o výstavbu zemního vedení sítě
elektronických komunikací z důvodu plánované výstavby sítě el. komunikací společností Česká
telekomunikační infrastruktura, a. s. Rada souhlasila s předloženou projektovou dokumentací.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 66 17

Rada městské části

I.

souhlasí
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 (pozemek
parc. č. 2167, 2067/1, k. ú. Zbraslav); zásah do komunikace je nutné projednat se
správcem komunikace (TSK), zásah do tělesa autobusové zastávky s Odborem
místního hospodářství ÚMČ Praha-Zbraslav,

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

7.

Dokumentace pro stavební řízení stavby „Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav“
na pozemku parc. č. 2909/16 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
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OMIR doporučil radě schválit dokumentaci pro stavební povolení stavby. Jedná se o objekt
v Žabovřeské 1227, který bude využíván jako Kulturně komunitní centrum pro probíhající
aktivity rodin s dětmi, děti samotné, pro potřebné, a pro ostatní veřejnost. V objektu budou
vyměněny výplně otvorů, dojde k zateplení fasády. Stavebními úpravami nedojde k rozšíření
stávajících pavilonů. Stavební komise souhlasila s předloženou projektovou dokumentací. Rada
také souhlasila s předloženou dokumentací.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 6 67 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení stavby „Kulturně
komunitní centrum Praha-Zbraslav“ na pozemku parc. č. 2909/16 v k. ú. Zbraslav,
ul. Žabovřeská,

II.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

8.

Dokumentace pro stavební povolení stavby Farní byt a farní klubovna, stavební úpravy,
pozemek p.č. 24 a 28, k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením souhlasila s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení
stavby - Farní byt a farní klubovna. Předmětem jsou stavební úpravy takové, aby byl vytvořen
byt pro faráře, a aby vznikly prostory pro farní klubovnu.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 68 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby "Farní byt a
farní klubovna, stavební úpravy, pozemek parc. č. 24 a 28, k. ú. Zbraslav",

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

9.

Studie Novostavba rodinného domu Zbraslav, k.ú. Zbraslav, ul. Výzkumníků,
poz.p.č.701/2
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Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě studii, jejímž návrhem je samostatně stojící rodinný dům. Dům je částečně
podsklepen a má dvě nadzemní podlaží s plochou střechou. Stavební komise požaduje úpravu
veřejného prostranství koordinovat s městskou částí. Rada s předloženou studií souhlasila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 6 69 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou studií "Novostavba rodinného domu Zbraslav, k. ú. Zbraslav,
ul. Výzkumníků, pozemek parc. č. 701/2", kterou se mění původní projektová
dokumentace novostavby schválené Usnesením č. R 23 294 15 ze dne 19.8.2015,

II.

požaduje
koordinovat úpravu veřejného prostranství s Městskou částí Praha–Zbraslav,

III.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

10.

Stavební úpravy a přístavba rodinného domu č.p.747 ve Zbraslavi, na pozemku p.č.335,
336 a 337, k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě dokumentaci pro stavební řízení. Jedná se o stavební úpravy a přístavbu
rodinného domu včetně přestavby garáže a zastřešení letní kuchyně. Stavební komise souhlasila
bez připomínek. Rada odsouhlasila předloženou dokumentaci.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 70 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení stavby „Stavební
úpravy a přístavba rodinného domu č. p. 747 ve Zbraslavi, na pozemku parc. č.
335, 336 a 337, k. ú. Zbraslav“,

II.

ukládá
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OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.
11.

Stavba plynové kotelny v bytovém domě Václava Rady čp. 1470/5 včetně plynové přípojky
na pozemcích parc.č. 2874/32, 2874/249, 2874/250, 2874/3 vše v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Na základě žádosti, rada souhlasila s předloženou dokumentací stavby plynové kotelny. Stavební
komise neměla k dokumentaci žádné připomínky. Rada souhlasila s předloženou dokumentací.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 71 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou dokumentací stavby plynové kotelny v bytovém domě Václava
Rady čp. 1470/5 včetně plynové přípojky na pozemcích parc. č. 2874/32,
2874/249, 2874/250, 2874/3 vše v k. ú. Zbraslav,

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

12.

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 105 Lomařská 824
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na byt v Lomařské 824. Tímto
dodatkem se prodlužuje doba nájmu o 2 roky.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 72 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 28.3.2014 na byt č. 105 v
Lomařské 824, Praha-Zbraslav, na dobu určitou do 31.3.2019, v předloženém
znění,

II.

pověřuje
starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem Dodatku č. 3
dle bodu I. tohoto usnesení,
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III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.

13.

Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav - Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo se
zhotovitelem
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada revokovala usnesení z lednové rady a odsouhlasila uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o
dílo č. 106/2016 se společností Metrostav, a. s. Zhotovitel v rozporu s projektovou dokumentací
osadil, bez předchozího souhlasu zadavatele, odlišné typy regulačních ventilů otopných
těles systému ústředního topení. Zhotovitel ve spolupráci s provozovatelem kotelny posoudí
stejnohodnotnost prvku, a v případě, že nebude prokázána shodnost, bude rozdíl vyčíslen
odpočtem z ceny díla.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 73 17

Rada městské části

I.

revokuje
Usnesení R 2 24 17 ze dne 23.1.2017,

II.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 106/2016 se společností Metrostav,
a. s., se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915, o změně ceny
díla dle změnových listů, uvedených v příloze číslo 1 tohoto dodatku,

III.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem Dodatku č. 5
dle bodu II. tohoto usnesení,

IV.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní kroky.

14.

Souhlas zřizovatele s podáním investičních projektových záměrů příspěvkových organizací
zřizovaných MČ Praha-Zbraslav do Strategického rámce MAP Praha 16
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Zuzana Wildová
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Rada souhlasila se zařazením škol a školských zařízení do projektů Strategického rámce MAP
Praha 16. MAP (místní akční plán vzdělávání) je dvouletý projekt prioritně zaměřený na klíčová
témata vzdělávání, a to jak formálního tak neformálního vzdělávání žáků do 15 let.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 74 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s podáním investičních projektových záměrů příspěvkových organizací
zřizovaných MČ Praha-Zbraslav do Strategického rámce MAP Praha 16,

II.

pověřuje
starostku MČ Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podepisováním
investičních projektových záměrů dle bodu I. tohoto usnesení.

15.

Přistoupení MČ Praha-Zbraslav do Sdružení místních samospráv České republiky
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit s přistoupením MČ Praha-Zbraslav do Sdružení
místních samospráv ČR. Je to organizace, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Agenda
této organizace zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace,
prosazování potřeb menších obcí a měst a právní podporu.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 75 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s přistoupením MČ Praha-Zbraslav
do Sdružení místních samospráv České republiky, IČ: 751 30 165, se sídlem:
Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné, v souladu s § 20 a § 89 odst. 1, písm. j) zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a článkem 3 Stanov Sdružení místních
samospráv České republiky,

II.

doporučuje

10

Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav uložit starostce MČ Praha-Zbraslav, Ing.
Zuzaně Vejvodové, vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto
usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho
týdne od jednání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav,

III.

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

16.

Žádost o dotaci z programu MO ČR na zabezpečení péče o válečné hroby - Oprava a
obnova Pomníku obětem I. a II. světové války
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí zprávu o podání žádosti o dotaci na zabezpečení
péče o válečné hroby - na opravu a obnovu Pomníku obětem I. a II. světové války na
Zbraslavském náměstí.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 76 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav vzít na vědomí zprávu o podání
žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby na opravu a obnovu
Pomníku obětem I. a II. světové války na Zbraslavském náměstí umístěným na
pozemku parc. č. 35 v k. ú. Zbraslav, v předloženém znění,

II.

doporučuje
Zastupitelstvu městské části Praha–Zbraslav souhlasit s pokračováním na zajištění
příslušných povoleních a zahrnout akci „Oprava a obnova Pomníku obětem I. a II.
světové války“ na Zbraslavském náměstí do investičních akcí roku 2018,

III.

pověřuje
starostku MČ Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením tohoto
materiálu na nejbližší zasedání Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav.
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17.

Výběrové řízení na dodavatele služeb „Péče o veřejnou zeleň ve správě MČ PrahaZbraslav"
Předkladatel: Radek Rejna
Rada schválila text výzvy na výběrové řízení "Péče o veřejnou zeleň ve správě MČ PrahaZbraslav". Oproti roku 2016 došlo ke změně rozsahu prací - údržba Lesoparku Belveder bude
řešena samostatným výběrovým řízením. Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 77 17

Rada městské části

I.

schvaluje
text výzvy k podání nabídky dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Péče o
veřejnou zeleň ve správě MČ Praha-Zbraslav",

II.

jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu „Péče o veřejnou zeleň ve správě MČ PrahaZbraslav", v předloženém znění,

III.

vyhlašuje
Výzvu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
na plnění zakázky malého rozsahu „Péče o veřejnou zeleň ve správě MČ PrahaZbraslav“,

IV.

ukládá
OMH a OMIR realizovat potřebné administrativní kroky.

18.

Vyhodnocení zakázky malého rozsahu - "Blokové čištění komunikací ve správě MČ Praha
- Zbraslav"
Předkladatel: Radek Rejna
OMH předložil radě materiál ve věci blokového čištění místních komunikací svěřených do
správy MČ. OMH zpracoval zadání a oslovil celkem 4 způsobilé dodavatele. V daném termínu
byla doručena pouze nabídka jednoho dodavatele, který splnil podmínky výzvy. Rada schválila
zadání veřejné zakázky společnosti Prostor, a. s.
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souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 78 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 malého rozsahu "Blokové čištění
komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav", společnosti: Prostor, a. s., IČ: 411 88
519, se sídlem: Čimická 317/90, 182 00 Praha 8, za celkovou cenu 393.564 Kč
bez DPH,

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní kroky.

19.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace ZŠ Vladislava
Vančury, Praha-Zbraslav - nákup tabletů
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě vyhodnocení veřejné zakázky na nákup tabletů pro žáky ZŠ Vladislava
Vančury. Škola obdržela sponzorský dar ve výši 200.000 Kč na nákup zmiňovaných tabletů.
Rada schválila zadání veřejné zakázky společnosti ICT Tech, s. r. o.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 79 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 "Nákup tabletů - ZŠ
Vladislava Vančury, Hauptova 591, Praha-Zbraslav", společnosti ICT Tech, s. r. o.,
IČ 037 977 24, se sídlem Vrbova 1819, Praha 4 - Braník, za cenu 164.876 Kč bez
DPH,
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II.

ukládá
OMIR informovat ředitele školy o usnesení RMČ.

20.

Kulturně komunitní centrum Praha - Zbraslav - Smlouva o smlouvě budoucí příkazní
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě materiál týkající se Smlouvy o smlouvě budoucí pro zajištění projektu
Kulturně komunitního centra Praha-Zbraslav. Budoucí příkazce připravuje vytvoření kulturně
komunitního centra, v němž budou provozovány sociálně aktivizační aktivity směřující k
sociálnímu začleňování osob z cílových skupin. Dojde ke vzniku prostoru koncipovaného
potřebami místních obyvatel a podmínkami dotační výzvy, zaměřeného na práci s dětmi,
rodinami, potřebnými osobami, znevýhodněnými skupinami a veřejností. Rada souhlasila s
uzavřením smlouvy.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 6 80 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o spolupráci pro zajištění projektu
Kulturně komunitního centra Praha-Zbraslav s budoucím příkazníkem,
společností: Pexeso, z.s., IČ: 270 20 592, se sídlem: Neumannova 1451/1, 156 00
Praha-Zbraslav, v předloženém znění,

II.

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

21.

Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav souhlas s podáním žádosti o dotaci z OP
PPR
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt "Kulturně komunitní centrum PrahaZbraslav" a předloží tento materiál k odsouhlasení zastupitelstvu. Jde o výzvu č. 27 - Zvyšování
kapacit nízkoprahových a kulturně komunitních center poskytujících zázemí pro sociálně
aktivizační skupiny. Spolufinancování MČ je ve výši 20% celkových nákladů.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 6 81 17

Rada městské části
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I.

souhlasí
s podáním žádosti o dotaci na projekt "Kulturně komunitní centrum PrahaZbraslav" v rámci vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o podporu v Operačním
programu Praha – pól růstu ČR,

II.

schvaluje
a) poskytnutí 20 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Městské části
Praha-Zbraslav,
b) financování nezpůsobilých výdajů projektu,

III.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením tohoto bodu
na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.

22.

Smlouva o dílo na zpracování architektonické studie pro akci „Rekonstrukce a dostavba
Základní školy ul. Hauptova, Praha-Zbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Smlouvy o dílo na zpracování architektonické studie pro akci:
"Rekonstrukce a dostavba ZŠ, ul. Hauptova, Praha-Zbraslav". Předmětem této studie je nová
koncepce funkčního řešení prostor školy v budovách U Lékárny a Hauptova.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 82 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na zpracování architektonické studie pro akci
„Rekonstrukce a dostavba Základní školy ul. Hauptova, Praha-Zbraslav“ se
společností: APRIS 3MP, s. r. o., IČ: 271 83 912, se sídlem: K Roztokům 190, 165
00 Praha 6 – Suchdol, v předloženém znění,

II.

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

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní úkony.

23.

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb - AK Brož, Sedlatý
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb. Dodatek
řeší navýšení objemu finančního limitu vyplývajícího ze smlouvy.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 83 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb číslo
68/2016 ze dne 24.3.2016 s Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý, s. r. o., se sídlem
Atrium Flóra – Budova A, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, IČ: 248 27
452, zastoupená Mgr. Petrem Sedlatým, jednatelem, ve věci řízení vedeného u
Obvodního soudu pro Prahu 5, sp. zn. 13 C 202/2012 a řízení navazujících, v
předloženém znění,

II.

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

24.

Stanovení cen za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené pro rok 2017 dle
Výměru MF č. 01/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada stanovila ceny za nájem hrobového místa a služby s nájem spojené pro rok 2017.
souhlasí 4, nesouhlasí 1, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 84 17

Rada městské části

I.

stanovuje
ceny za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené pro rok 2017 dle
Výměru MF č. 01/2017:
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a) za nájem místa na hřbitově 85 Kč/m2/rok
b) za služby s nájmem spojené: na starém hřbitově 304 Kč/rok, v urnovém háji u epitafní desky ve výši 707 Kč/rok, u kamene v břečťanu ve výši 409 Kč/rok a u
skalky ve výši 600 Kč/rok,
s účinností od 1.4.2017,

II.

ukládá
OMH provést administrativní kroky.

25.

Hodnocení Zbraslavských novin 2016
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí zprávu "Hodnocení
Zbraslavských novin 2016". Materiál obsahuje hodnocení redakční rady a náklady na ZN.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 85 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav vzít na vědomí zprávu „Hodnocení
Zbraslavských novin 2016“, v předloženém znění,

II.

pověřuje
radní MČ Praha–Zbraslav, Mgr. Zuzanu Wildovou, předložením materiálu na
nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Zbraslav.

26.

Žádost o prominutí poplatku za zábor POTEX
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství za účelem umístění
kontejnerů na textil. Vzhledem k tomu, že se jedná o ekologicky-charitativní projekt, se dle
zákona poplatek neplatí.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 86 17

Rada městské části

I.

schvaluje
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prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství za účelem umístění kontejnerů
na textil, v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
kdy se poplatek neplatí, pokud je výtěžek určen na charitativní a veřejně prospěšné
účely, společnosti: POTEX, s. r. o., IČ: 251 90 342, se sídlem Jeremenkova
304/55, 147 00 Praha 4, na základě žádosti č.j. 0497/2017/OSV ze dne 9.2.2017,

II.

ukládá
OSV informovat žadatele o usnesení RMČ.

27.

Stanovení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav dne 20.3.2017
Rada stanovila program 16. řádného zasedání ZMČ Praha-Zbraslav.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 87 17

Rada městské části

I.

stanovuje
v souladu s § 94 a § 64 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v
platném znění, program 16. řádného jednání Zastupitelstva městské části Praha–
Zbraslav, dne 20.3.2017, v předloženém znění,

II.

ukládá
OKT zajistit plnění tohoto usnesení.

28.

Pravidla užívání plakátovacích ploch
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila nová pravidla pro užívání plakátovacích ploch, které jsou ve správě MČ.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 88 17

Rada městské části

I.

revokuje
Usnesení č. R 14 184 15 ze dne 1.6.2015,

II.

schvaluje
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pravidla pro užívání plakátovacích ploch ve správě MČ Praha-Zbraslav,

III.

ukládá
OKT informovat všechny organizace, které pravidelně využívají plakátovací
plochy a se kterými pravidelně spolupracuje MČ, o změně pravidel,
OKT informaci o nových pravidlech zveřejnit ve ZN,
OKT zveřejnit pravidla na webových stránkách MČ Praha- Zbraslav.

29.

Různé

Bc. Filip Gaspar
zástupce starostky
MČ Praha - Zbraslav

Mgr. Michaela Bernardová
zástupkyně starostky
MČ Praha - Zbraslav
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