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K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Smlouva o provedení mediace - RSC
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada předkládá zastupitelstvu návrh Smlouvy o provedení mediace v soudním řízení vedeném u
Obvodního soudu pro Prahu 5 mezi společností RSC Zbraslav, a. s. a Relax sport club Zbraslav,
jakožto žalobci, hlavním městem Prahou, jakožto žalovaným, a MČ Praha-Zbraslav, jakožto
vedlejším účastníkem na straně žalovaného, o přiznání pozemků do vlastnictví žalobců. Rada
doporučuje zastupitelstvu nesouhlasit s uzavřením Smlouvy o provedení mediace.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 89 17

Rada městské části
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I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav neschválit uzavření Smlouvy o provedení
mediace v soudním řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn.
21 C 230/2015 mezi společností Relax Sport Centrum Zbraslav, a. s. a RELAX
SPORT CLUB ZBRASLAV, jakožto žalobci a hlavním městem Prahou, jakožto
žalovaným, Městskou částí Praha-Zbraslav, jakožto vedlejším účastníkem na
straně žalovaného, o přikázání pozemků do vlastnictví žalobců,

II.

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

3.

Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav souhlas s podáním žádosti o dotaci z OP
PPR
Předkladatel: Filip Gaspar
Projekt Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav byl odsouhlasen zastupitelstvem v listopadu
loňského roku. Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu, aby na svém nejbližším
zasedání souhlasila s podáním žádosti o dotaci na zmíněný projekt.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 7 90 17

Rada městské části

I.

revokuje
Usnesení Rady městské části Praha-Zbraslav č. R 6 81 17 ze dne 6.3.2017,

II.

doporučuje
Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav souhlasit s podáním žádosti o dotaci
na projekt "Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav" v rámci vyhlášené výzvy
k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR,

III.

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

IV.

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

4.

Odkup části pozemku parc.č. 1515/1 k.ú. Zbraslav na základě předložené žádosti č.j.
0172/2017/OMIR ze dne 13.1.2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada projednávala materiál, který se týkal odkupu části pozemku, který je ve správě MČ, z
důvodu zřízení přístupu a příjezdu na pozemek parc. č. 1535. Zmiňovaný pozemek využívají
nájemníci bytového domu patřícího MČ k odpočinku. Rada nesouhlasila s odkupem části
pozemku.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 91 17

Rada městské části

I.

nesouhlasí
a)

se zřízením přístupu a příjezdu na pozemek č.p. 1535 z ulice Zvonařská přes
části pozemku parc. č. 1515/1 o výměře 100 m² v k. ú. Zbraslav, druh pozemku:
zahrada, zapsaný na LV 1707, vlastnické právo pro hlavní město Praha, Mariánské
náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí Městská
část Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, na základě
žádosti č.j. 0172/2017/OMIR ze dne 13.1.2017,

b)

II.

s odkupem části pozemku parc. č. 1515/1 o výměře 100 m² v k. ú. Zbraslav, druh
pozemku: zahrada, zapsaný na LV 1707, vlastnické právo pro hlavní město Praha,
Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí
Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav,

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.
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5.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům
parc.č. 2151 a parc.č. 2167 v k.ú. Zbraslav v ulicích Na Plácku a Pod Chaloupkami
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě. Jedná se o stavbu kanalizační přípojky pro objekt rodinného domu.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 92 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě k pozemkům parc.č. 2151, druh pozemku: ostatní plocha, a parc. č. 2167,
druh pozemku: ostatní plocha, v k. ú. Zbraslav, zapsaných na LV 1707, vlastnické
právo pro hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha
1, svěřená správa nemovitostí Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí
464, 156 00 Praha-Zbraslav, na základě žádosti č.j. 0789/2017/OMIR, ze dne
3.3.2017,

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.

6.

Výpůjčka pavilonu J 3 o výměře 258 m² a pavilonu J 4 o výměře 226,9 m² v budově č.p.
1227,ulice Žabovřeská, Praha-Zbraslav, na pozemku parc.č. 2909/16 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Na zveřejněný záměr vypůjčit pavilon J 3 a pavilon J 4 v Žabovřeské ulici, se přihlásil jediný
zájemce, a to Soukromá mateřská škola OPUS. Rada schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce
mateřské škole na dobu 5ti let.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 93 17

Rada městské části

I.

schvaluje

5

uzavření Smlouvy o výpůjčce pavilonu J 3 o výměře 258 m² a pavilonu J 4 o
výměře 226,9 m² v budově č.p. 1227, ulice Žabovřeská, Praha-Zbraslav, na
pozemku parc. č. 2909/16 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, s obecně prospěšnou společností: Soukromá mateřská
škola OPUS, o.p.s., IČ: 256 37 941, Žabovřeská 1227, 156 00 Praha-Zbraslav 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.

7.

Výpověď Smlouvy o výpůjčce č. 251/07 ze dne 13.11.2007
Předkladatel: Radek Rejna
Rada souhlasila s výpovědí Výpůjční smlouvy se společností AD-Net, spol. s r. o. Na částech
pozemků, uvedených v usnesení, jsou umístěny lavičky v celkovém počtu 14 kusů. Na lavičky si
vypůjčitel umisťuje reklamy.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 94 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s výpovědí Výpůjční smlouvy č. 251/07 uzavřené dne 13.11.2007 se společností
AD-Net, spol. s r. o., IČ: 261 62 695, se sídlem Opletalova 1441/19, 110 00 Praha
1, kde jsou předmětem výpůjčky části pozemků parc. č. 1783 o výměře 1 m², parc.
č. 175 o výměře 1 m², parc. č. 34 o výměře 5 m², parc. č. 39 o výměře 3 m², parc.
č. 1314/160 o výměře 1 m², parc. č. 623 o výměře 1 m² a parc. č. 1639 o výměře 2
m² vše v k. ú. Zbraslav zapsaných na LV č. 1707, vedené Katastrálním úřadem pro
hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha,
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II.

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

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

8.

Uznání dluhu a schválení splátkového kalendáře
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě k projednání materiál ve věci žádosti o splátkový kalendář nájemníka
obecního bytu. Rada schválila splátkový kalendář na dlužnou částku ve výši 40.991 Kč.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 95 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
prohlášení o uznání dluhu a žádost nájemce o schválení splátkového kalendáře
dle ust. § 2053 a násl. zák. č. 89/2016 občanský zákoník, na základě žádosti č.j:
0937/2017/OMH ze dne 16.3.2017,

II.

schvaluje
splátkový kalendář na dlužnou částku ve výši 40.991 Kč, která bude za podmínek
uvedených v Prohlášení o uznání dluhu a žádosti nájemce o schválení splátkového
kalendáře dle bodu I. tohoto usnesení uhrazena ve 12ti splátkách takto:
- první splátka ve výši 10.000 Kč do 31.3.2017,
- druhá a další splátky ve výši 3.000 Kč počínaje dubnem 2017 až do úplného
splacení celé částky,

III.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ a zajistit administrativní kroky k
plnění tohoto usnesení.

9.

Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny- byty v DsPS
Předkladatel: Filip Gaspar
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Rada projednala materiál ve věci převodu odběrných míst v Domě s pečovatelskou službou.
Rada schválila Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny se společností PRE, a. s.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 96 17

Rada městské části

I.

schvaluje
Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny číslo SoSSE/7253206 a smlouvu o
sdružených dodávkách elektřiny číslo SoSSE/7253170, se společností: PRE, a.
s. IČ: 601 93 913, se sídlem Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10, v předloženém
znění,

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.

10.

Pojistná smlouva č. 2732317724 – Dodatek č. 003 ,,Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury č.p.
1180 a přístavba tělocvičny k budově č.p. 1180"
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada svým usnesením odsouhlasila uzavření Dodatku č. 003 Pojistné smlouvy s pojistitelem UNIQUA pojišťovna, a. s. Dodatek bude uzavřen z důvodu pojištění - Rozšíření ZŠ Vladislava
Vančury a přístavby tělocvičny.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 97 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 003 Pojistné smlouvy č. 2732317724 s pojistitelem:
UNIQA pojišťovna, a. s., se sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ: 492
40 480, z důvodu pojištění nemovitého majetku po dokončení investiční akce
„Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury č.p. 1180 a přístavby tělocvičny k budově č.p.
1180“, v předloženém znění,
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II.

pověřuje
starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
Dodatku č. 003 dle bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní úkony.

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování návrhu pro akci „SLUNEČNÍ MĚSTO –
revitalizace prostranství“
Předkladatel: Radek Rejna
OMIR předložil radě ke schválení zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na
zpracování krajinářsko-architektonického návrhu na revitalizaci prostranství lokality Sluneční
město v návaznosti na další stupně projektové dokumentace. Podle předpokládaného finančního
limitu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR), kdy pro rozhodnutí o výběru
zhotovitele projektových dokumentací je zásadní hodnotit návrh řešení daného území. Proto
bude tato zakázka zadána formou vyzvané soutěže o návrh s omezeným okruhem oslovených
uchazečů při respektování principů soutěžního řádu České Komory Architektů. Rada schválila
text zadávací dokumentace, vyhlásila Výzvu, a jmenovala členy poroty a jejich náhradníky.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 98 17

Rada městské části

I.

schvaluje
text zadávací dokumentace na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
zpracování návrhu pro akci „SLUNEČNÍ MĚSTO – revitalizace prostranství“
při respektování principů soutěžního řádu České Komory Architektů na soutěž o
návrh, v předloženém znění,

II.

vyhlašuje
Výzvu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
na plnění zakázky malého rozsahu na zpracování návrhu pro akci „Sluneční město
- revitalizace prostranství“,

III.

jmenuje
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členy poroty a náhradníky členů poroty pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Sluneční město - revitalizace
prostranství“, v předloženém znění,

IV.

V.

schvaluje
a)

činnost a funkci poroty pro výběr zpracovatele projektových prací a souvisejících
služeb pro zakázku malého rozsahu "Sluneční město - revitalizace prostranství" při
respektování principů soutěžního řádu ČKA,

b)

seznam způsobilých dodavatelů, kteří budou vyzváni k předložení nabídky v
rámci zakázky malého rozsahu "Sluneční město - revitalizace prostranství", v
předloženém znění,

ukládá
OMIR realizovat potřebné administrativní kroky.

12.

Výzva k podání nabídek na plnění zakázky malého rozsahu "Ruční úklid veřejných
prostranství v MČ Praha - Zbraslav"
Předkladatel: Radek Rejna
MČ v loňském roce navázala úspěšnou spolupráci s občanským sdružením Etincelle, které
nabízí služby úklidu veřejných prostranství formou zaměstnání pracovníků se zdravotním
hendikepem. MČ má zájem v tomto projektu pokračovat i v letošním roce. Z důvodu
předpokládaných finančních nákladů, je nutné dle interní směrnice MČ, zvolit dodavatele této
služby formou výběrového řízení. Rada schválila text výzvy k podání nabídky na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu "Ruční úklid veřejných prostranství v MČ Praha-Zbraslav". Dále
jmenovala členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 99 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 „Ruční
úklid veřejných prostranství v MČ Praha-Zbraslav“,
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II.

jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu „Ruční úklid veřejných prostranství v 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 „Ruční úklid veřejných prostranství v MČ
Praha-Zbraslav“,

IV.

ukládá
OMH a OMIR realizovat potřebné administrativní kroky.

13.

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem „MČ Praha-Zbraslav – Dodávka
hasičské cisternové automobilové stříkačky“
Předkladatel: Radek Rejna
V roce 2016 schválil MHMP investiční prostředky pro MČ na nákup cisternové automobilové
stříkačky. MČ obdržela pouze jednu nabídku, která výrazně překročila finanční limit stanovený
v zadávacích podmínkách. V této době je zažádáno na MHMP o převedení dotace na rok 2017.
Rada rozhodla o vypsání nadlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem "MČ Praha-Zbraslav
- Dodávka hasičské cisternové automobilové stříkačky" a schválila zadávací dokumentaci.
Vzhledem k tomu, že se jedná o dodávku zadanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, byly služby na zajištění administrace a přípravy zadávací dokumentace objednány u
paní Mgr. Kláry Zábrodské.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 100 17

Rada městské části

I.

rozhoduje
o vypsání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem "MČ Praha-Zbraslav
- Dodávka hasičské cisternové automobilové stříkačky" zadávané v otevřeném
řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

II.

schvaluje
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zadávací dokumentaci včetně příloh pro nadlimitní veřejnou zakázku dle bodu I.,
tohoto usnesení, v předloženém znění,

III.

stanovuje
Mgr. Kláru Zábrodskou, advokátku, číslo advokáta 10731, IČ: 713 33 193, se
sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika, jako svého
zástupce v řízení podle ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek a zmocňuje uvedeného advokáta k výkonu práv a povinností
zadavatele podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
souvisejících se zadávacím řízením, vyjma úkonů uvedených v ustanovení § 43
odst. 2) zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek. Zmocněný advokát
je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě (ustanovit si zástupce), aby místo něho
jednala za zadavatele.

14.

Dodatek č.1 smlouvy o zajištění bezplatného svozu a likvidace bioodpadu
Předkladatel: Radek Rejna
Rada schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě číslo 69/2016 se společností Instalace Praha,
spol. s r. o. Společnost Instalace Praha zajišťuje bezplatný svoz a likvidaci bioodpadu.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 101 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě číslo 69/2016 ze dne 22.3.2016 se společností:
INSTALACE Praha, spol. s r. o., IČ: 458 04 371, se sídlem: Truhlářská 1108/3,
Nové Město, 110 00 Praha 1, o zajištění bezplatného svozu a likvidace bioodpadu
kategorie "O", v předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem Dodatku č. 1,
dle bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.
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15.

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 byl pořízen majetek v celkové hodnotě
1.883.924 Kč. Jedná se o nákup vnitřního vybavení prostor základní školy. Majetek byl předán
základní škole do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití. Rada souhlasila s předáním
majetku do správy základní školy.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 102 17

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
1.883.923,64 Kč, dle předloženého návrhu uvedeného v příloze tohoto usnesení,

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

16.

Návrh na vyřazení majetku z evidence Základní školy Vl. Vančury
Předkladatel: Zuzana Wildová
Ředitel ZŠ Vl. Vančury předložil radě seznam nadbytečného a neupotřebitelného majetku. Tento
majetek je vyřazován vzhledem k opotřebení a omezené funkčnosti. Rada souhlasila s vyřazením
majetku z majetkové evidence ZŠ.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 103 17

Rada městské části

I.

souhlasí
v souladu s § 27, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, s vyřazením majetku v celkové pořizovací
ceně 501.653,85 Kč z majetkové evidence ZŠ, na základě žádosti ředitele
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Základní školy Vl. Vančury, IČ: 600 03 394, č.j: 0765/2017/OFR/OKT ze dne
02.03.2017,

II.

ukládá
OFR informovat ředitele ZŠ o usnesení RMČ.

17.

Podání žádosti o změnu zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení - ZŠ, navýšení
kapacity školy
Předkladatel: Zuzana Wildová
V září loňského roku byla uvedena do provozu nově zrekonstruovaná budova školy na adrese
Nad Parkem 870. Z tohoto důvodu je nutné podat žádost o změnu zápisu v Rejstříku škol a
školských zařízení - navýšení kapacity. Rada souhlasila s podáním žádosti.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0souhlasí
5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 104 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s podáním žádosti příspěvkové organizace Základní škola Vladislava Vančury,
Praha – Zbraslav, Hauptova 591, 156 00 Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 96, o změnu
zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení ve smyslu §144 odst. 1) písmeno a)
zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v předloženém znění, navýšení kapacity z
původního počtu 880 žáků na 1160 žáků,

II.

ukládá
OKT informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

18.

Poptávka po organizátorovi farmářských trhů – výběr uchazeče
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Na výzvu k předložení nabídky k pořádání farmářských trhů na Zbraslavském náměstí se ve
stanoveném termínu přihlásil jeden zájemce. Rada schválila uzavření Smlouvy o spolupráci při
provozování farmářských trhů s pořadatelem Pexeso.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 7 105 17

Rada městské části
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I.

bere na vědomí
předloženou nabídku uchazeče Pexeso, z.s., na základě poptávky schválené
Usnesením Rady MČ Praha-Zbraslav číslo R 5 60 17 ze dne 27.2.2017,

II.

schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při provozování farmářských trhů s pořadatelem
Pexeso, z.s., IČ: 270 20 592, se sídlem: Neumannova 1/1451, 156 00 PrahaZbraslav, v předloženém znění,

III.

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

IV.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

19.

Smlouva o výpůjčce obřadní síně - konání veřejného koncertu dětského komorního
souboru Cenerentola
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada, na základě žádosti, souhlasila s vypůjčením Obřadní síně v Městském domě pro konání
veřejného koncertu dětského komorního sboru Cenerentola.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 106 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru, obřadní síně v Městském
domě, U Malé řeky 3, 156 00 Praha-Zbraslav, dne 25.3.2017, za účelem konání
veřejného koncertu dětského komorního souboru Cenerentola, na základě žádosti
č. j: 0943/2017/OKT ze dne 16.3.2017, v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OKT zajistit realizaci tohoto usnesení.

20.

Uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu - Společenství vlastníků Zbraslav 1453
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada, na základě žádosti, souhlasila s vypůjčením Obřadní síně v Městském domě z důvodu
konání shromáždění vlastníků jednotek bytového domu Neumanova 1453/18.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 107 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytového prostoru - obřadní síně v
Městském domě U Malé řeky 3 právnické osobě: Společenství vlastníků Zbraslav
1453, IČ: 275 94 734, se sídlem: Neumannova 1453/28, 156 00 Praha-Zbraslav, v
předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní kroky a zajistit v požadovaném termínu
zpřístupnění obřadní síně.
Termín: 18.5.2017

21.

Povolení záboru parkoviště na Zbraslavském náměstí pro "34. ročník jízdy historických
velocipedů s vrchu, Jíloviště - Zbraslav"
Předkladatel: Michaela Bernardová
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Dne 10.6.2017 se bude ve Zbraslavi konat akce "34. ročník Jízdy historických velocipedů s
vrchu, Jíloviště - Zbraslav". Rada, na základě žádosti, souhlasila s bezúplatným poskytnutím
prostoru parkoviště na Zbraslavském náměstí a protilehlé zpevněné plochy před cukrárnou.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 108 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s bezúplatným poskytnutím prostoru parkoviště na Zbraslavském náměstí a
protilehlé zpevněné plochy před cukrárnou (prostor tržiště) parc. č. 34 v k. ú.
Zbraslav, pro potřeby "34. ročníku Jízdy historických velocipedů s vrchu, Jíloviště
– Zbraslav“, konané dne 10.6.2017 v době od 07:00 do 13:00 hodin, spolku
Veteran Bicycle Club Zbraslav, IČ: 660 01 692, se sídlem: Pod Špejcharem 1561,
156 00 Praha–Zbraslav, na základě žádosti čj: 0375/2017/OSV, ze dne 31.1.2017,

II.

ukládá
OSV informovat žadatele o usnesení RMČ a zajistit další administrativní kroky.

22.

Svěření pravomoci zmocnitele – stavební řízení
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada svým usnesením svěřuje paní starostce pravomoc zmocnitele k úkonům týkajících se
stavebního řízení k zajištění ohlášení stavby, projednání podmínek s dotčenými orgány státní
správy a k podepisování příslušných žádostí.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 109 17

Rada městské části

I.

svěřuje
v souladu s § 94 odst. 3) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v
platném znění, starostce Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzaně Vejvodové,
pravomoc zmocnitele v plném rozsahu, k těmto úkonům:
k zastupování Městské části Praha–Zbraslav ve stavebním řízení k zajištění
ohlášení stavby, projednání podmínek s dotčenými orgány státní správy, včetně
podepisování příslušných žádostí,

II.

ukládá
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OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
23.

Licenční smlouva k užívání certifikovaného elektronického nástroje k administraci
veřejných zakázek CENT
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Předmětem předloženého materiálu je uzavření Licenční smlouvy k užívání certifikovaného
elektronického nástroje k administraci veřejných zakázek CENT se společností OSIGENO, s.
r. o. MČ, jako veřejný zadavatel veřejných zakázek, musí používat elektronický nástroj - Profil
zadavatele. Rada schválila uzavření licenční smlouvy.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 110 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření licenční smlouvy k užívání certifikovaného elektronického nástroje k
administraci veřejných zakázek CENT, se společností Osigeno, s. r. o., IČ 277 61
746, se sídlem Vikýřovice, Petrovská 594, PSČ: 788 13, 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.

24.

Smlouva k informačnímu systému - pečovatelská služba
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření Smlouvy o umístění dat k PC informačnímu systému "Pečovatelská
služba", pro vedení agendy související s chodem terénní sociální služby.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 111 17

Rada městské části

I.

schvaluje
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uzavření Smlouvy o umístění dat k PC informačnímu systému "Pečovatelská
služba" s fyzickou osobou: Petr Zajíc, IČ: 482 74 071, se sídlem: Třešňová
622/10, 460 14 Liberec, v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OSV zajistit administrativní úkony.

25.

Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MHMP
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.
m. Prahy na realizaci projektů ve vybraných sociálních oblastech. Jedná se např. o vybavení
Klubovny domu s pečovatelskou službou - deskové hry, výtvarné potřeby, apod.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 112 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s podáním Žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního
města Prahy na realizaci projektů ve vybraných sociálních oblastech, na projekt
"Posílení efektivity terénní služby a rozšíření volnočasových aktivit obyvatel
DsPS", celkové náklady na realizaci projektu 50.000 Kč, výše požadované dotace
42.500 Kč, v předloženém znění,

II.

ukládá
OSV zajistit realizaci tohoto usnesení.

26.

Inventarizace 2016 - souhlas s vyřazením majetku
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada vzala na vědomí Zápis o výsledku inventarizace a zprávu Likvidační komise. Dále rada
souhlasila s vyřazením majetku. Jedná se o majetek, který je značně opotřebován a je nefunkční.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 7 113 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Zápis o výsledku inventarizace v účetní jednotce za rok 2016, v předloženém
znění,

II.

bere na vědomí
zprávu Likvidační komise ÚMČ Praha-Zbraslav o posouzení majetku k vyřazení,
na základě inventarizace k 31.12.2016, v předloženém znění,

III.

souhlasí
s vyřazením majetku uvedeného v příloze 1-7 zprávy Likvidační komise dle bodu
II. tohoto usnesení,

IV.

ukládá
OFR ve spolupráci s OSV zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto
usnesení.

27.

Rozpočtové opatření 3008/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským částem
určených pro Místní lidové knihovny. Naše MČ obdržela částku ve výši 46.700 Kč. Rada
schválila rozpočtové opatření.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 114 17

Rada městské části

I.

schvaluje
na základě pověření Usnesením Z 15 126 17 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
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rozpočtů, v platném znění, Rozpočtové opatření číslo 3008/2017, dle přílohy, které
je nedílnou součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

28.

Rozpočtové opatření 3010/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
MPSV městským částem určených na podporu poskytování sociálních služeb. Naše MČ
obdržela částku ve výši 207.000 Kč. Rada schválila rozpočtové opatření.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 115 17

Rada městské části

I.

schvaluje
na základě pověření Usnesením Z 15 126 17 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 3010/2017, dle přílohy, které
je nedílnou součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

29.

Rozpočtové opatření 2/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu na projekt Participativního rozpočtu pro rok 2017 - Venkovní workout
hřiště.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 116 17

Rada městské části

I.

schvaluje
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na základě pověření Usnesením Z 15 126 17 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 2/2017, dle přílohy, které je
nedílnou součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

30.

Rozpočtové opatření 3/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu na projekt Participativního rozpočtu pro rok 2017 - Oprava komunikace v
ulici Pod Vysílačkou.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 117 17

Rada městské části

I.

schvaluje
na základě pověření Usnesením Z 15 126 17 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 3/2017, dle přílohy, které je
nedílnou součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

31.

Rozpočtové opatření 4/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu na projekt Participativního rozpočtu pro rok 2017 - Venkovní stoly na ping
pong a Pítko ve Slunečním parku.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 118 17

Rada městské části
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I.

schvaluje
na základě pověření Usnesením Z 15 126 17 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 4/2017, dle přílohy, které je
nedílnou součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

32.

Rozpočtové opatření 5/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu na projekt Participativního rozpočtu pro rok 2017 - Eliščina zahrádka.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 119 17

Rada městské části

I.

schvaluje
na základě pověření Usnesením Z 15 126 17 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 5/2017, dle přílohy, které je
nedílnou součástí tohoto usnesení,

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

33.

Plán veřejnosprávních kontrol hospodaření příspěvkových organizací
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila plán veřejnosprávních kontrol hospodaření příspěvkových organizací za IV.
čtvrtletí roku 2016.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 120 17

Rada městské části
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I.

schvaluje
dle § 9, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole) plán veřejnosprávních kontrol
hospodaření příspěvkových organizací za IV. čtvrtletí roku 2016,

II.

pověřuje
OFR realizací tohoto usnesení.

34.

Změna příloh Organizačního řádu Úřadu MČ Praha-Zbraslav R 06/2016
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila změnu Přílohy č. 1, 2, 3 Organizačního řádu ÚMČ Praha-Zbraslav. V rámci
zefektivnění chodu ÚMČ bylo nutné přijmout změny k zajištění výkonu jednotlivých agend
úřadu. Změnami mimo jiné dojde ke zrušení 3 pracovních míst zaměstnanců, kteří zajišťovali
úklid budov ÚMČ, a ke zřízení 1 nové pracovní pozice - referent pro vzhled obce a odpadové
hospodářství.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 121 17

Rada městské části

I.

schvaluje
změnu Přílohy číslo 1, Přílohy číslo 2 a Přílohy číslo 3 Organizačního řádu
Úřadu MČ Praha–Zbraslav R 06/2016 ze dne 02. 05. 2016, účinného od 01. 06.
2016, v souladu s § 94 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v
přeloženém znění, s účinností změn od 1.4.2017,

II.

ukládá
tajemnici úřadu zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

35.

Darovací smlouva o přijetí účelového finančního daru od soukromé osoby
Předkladatel: Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 125.000 Kč.
Tyto finanční prostředky budou použity na rozvoj kulturního života, vzdělávání a ochranu
životního prostředí MČ.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 122 17
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Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření darovací smlouvy dle ustanovení § 2055 zákona číslo 89/2012, občanský
zákoník, v platném znění, o poskytnutí účelového finančního daru od soukromé
osoby: Eva Curryová, v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OKT zajistit realizaci tohoto usnesení.

36.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Radek Rejna
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