Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
10. řádné jednání rady městské části, konané dne
19. 4. 2017 v 10:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

M. Bernardová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Dokumentace pro stavební povolení Novostavba rodinného domu Matjuchinova 709,
Praha - Zbraslav

3 (3)

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

4 (4)

Dokumentace pro realizaci stavby Obnova kabelů 22 kV a 1 kV PRE distribuce, a.s.,
náhrada stávajících kabelů 22 kV a 1 kV novými kabely ve stávajících zemních trasách

5 (5)

Záměr odprodat část pozemku parc.č. 2025/25 díl ,,e“ o výměře 0,37 m², k.ú. Zbraslav, jak
je vyznačeno v geometrickém plánu č. 2963-18/2017, na základě předložené žádosti č.j.
1186/2017/OMIR ze dne 3.4.2017

6 (6)

Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc.č. 1314/28 o výměře 21m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku

7 (7)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1955
v k.ú. Zbraslav v ulici K Belvederu

8 (8)

Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu

9 (9)

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě SIPO

10 (10)

Vyhodnocení veřejné zakázky "Ruční úklid veřejných prostranství" a uzavření smlouvy

11 (11)

Veřejná zakázka malého rozsahu "Živičářské práce běžné údržby komunikací ve správě
MČ Praha-Zbraslav pro období 5/2017-5/2019"

12 (12)

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o přijetí dotace na poskytování sociálních služeb MHMP

13 (13)

Návrh na uzavření nájemních smluv v DsPS

14 (14)

Záměr směnit pozemky parc.č. 3175/5, 3175/6, 3175/7 za pozemky parc.č. 2964/3, 2965
vše k. ú. Zbraslav s doplatkem
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15 (15)

Návrh na změnu přílohy (novelu) nařízení hl.m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým
se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

16 (16)

Informace MHMP - účtování nákladů participativního rozpočtu

17 (17)

Návrh na vyřazení majetku - Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav

18 (18)

Darovací smlouva – poskytnutí finančního daru na podporu akce Královský průvod 2017 Dobřichovice

19 (19)

Rozpočtové opatření 3013/2017

20 (20)

Rozpočtové opatření 3016/2017

21 (21)

Rozpočtové opatření 3021/2017

22 (22)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování dalších stupňů projektové
dokumentace k akci „Modernizace školního hřiště u Základní školy Vl. Vančury, PrahaZbraslav, v ulici Nad Parkem 1180“ a uzavření smlouvy

23 (23)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Dokumentace pro stavební povolení Novostavba rodinného domu Matjuchinova 709,
Praha - Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Předmětem tohoto materiál je novostavba rodinného domu. Namísto zbouraného objektu
bude vystaven nový dům, který bude mít tři podlaží a bude mít plochou střechu. Stavební
komise neměla k projektové dokumentaci žádné připomínky. Rada souhlasila s předloženou
dokumentací.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 155 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení „Novostavba
rodinného domu Matjuchinova 709, Praha-Zbraslav na pozemku parc. č. 388/1 a
389, k. ú. Zbraslav“,

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

3.

Dokumentace ke stavebnímu řízení o dodatečném povolení stavby „3ks oken a digestoř v
obvodové stěně na hranici pozemku“, k.ú. Zbraslav
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Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada zamítla žádost o přehodnocení zamítavého stanoviska rady ze dne 19.1.2017 k předložené
projektové dokumentaci, která se týká stavby 3 oken a digestoře. Stavební komise tvá na svém
negativním stanovisku.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 156 17

Rada městské části

I.

zamítá
žádost číslo jednací 0932/2017/OMIR ze dne 14.3.2017 o přehodnocení
zamítavého stanoviska Rady MČ Praha – Zbraslav číslo R1 0 17 ze dne 19.1.2017
k předložené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení (o dodatečném
povolení stavby „3 ks oken a digestoř v obvodové stěně na hranici pozemku“, k. ú.
Zbraslav), na základě doporučení Komise stavební

II.

deklaruje
že souhlasné stanovisko MČ Praha-Zbraslav je možné vydat po doložení
aktuálního písemného souhlasu vlastníka sousední dotčené nemovitosti,

III.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

4.

Dokumentace pro realizaci stavby Obnova kabelů 22 kV a 1 kV PRE distribuce, a.s.,
náhrada stávajících kabelů 22 kV a 1 kV novými kabely ve stávajících zemních trasách
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením souhlasila s předloženou projektovou dokumentací, která se týká obnovy
kabelů a náhrady stávajících kabelů společnosti PRE distribuce, a. s. Stavební komise požaduje
zajištění obslužnosti stávajících objektů.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 157 17

Rada městské části

I.

souhlasí
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s předloženou projektovou dokumentací pro realizaci stavby "Obnova kabelů 22
kV a 1 kV PRE distribuce, a. s., náhrada stávajících kabelů 22 kV a 1 kV novými
kabely ve stávajících zemních trasách",

II.

III.

požaduje
a)

zachování obslužnosti stávajících objektů po dobu stavby,

b)

provádění stavebních prací bude probíhat dle Zásad a technických podmínek
pro zásahy do povrchu komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro
inženýrské sítě, schválených Usnesením Rady HMP č. 127 ze dne 28.1.2014,

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

5.

Záměr odprodat část pozemku parc.č. 2025/25 díl ,,e“ o výměře 0,37 m², k.ú. Zbraslav, jak
je vyznačeno v geometrickém plánu č. 2963-18/2017, na základě předložené žádosti č.j.
1186/2017/OMIR ze dne 3.4.2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě žádosti, rada souhlasila se záměrem prodeje části pozemku v ulici Ke Dračkám. Na
zmíněném pozemku se nachází rozvodná stanice k nemovitostem ve vlastnictví fyzické osoby.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 158 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem prodat část pozemku parc. č. 2025/25 díl "e" o výměře 0,37 m², druh
pozemku: ostatní plocha, v k. ú. Zbraslav, zapsaný na LV 1707 vlastnické právo
pro Hlavní město Praha, svěřená správa MČ Praha–Zbraslav, jak je vyznačeno
v geometrickém plánu č. 2963-18/2017, na základě předložené žádosti č.j.
1186/2017/OMIR ze dne 3.4.2017 za cenu celkem 1.692 Kč s DPH,

II.

ukládá
OMIR ve spolupráci s OKT zveřejnit záměr.
Termín: 20.4.2017
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6.

Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc.č. 1314/28 o výměře 21m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku
Předkladatel: Filip Gaspar
Z důvodu změny vlastníka garáže v ulici Nad Parkem, byla na MČ doručena žádost nového
vlastníka o změnu nájemce pozemku pod garáží. Rada souhlasila se záměrem pronájmu
pozemku pod garáží na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 159 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1314/28 o výměře 21 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. 1216/2017/
OMIR, za cenu 85 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,

II.

ukládá
OMIR ve spolupráci s OKT zveřejnit záměr.

7.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1955
v k.ú. Zbraslav v ulici K Belvederu
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Společnost PREdistribuce, a. s. na pozemku parc. č. 1955 vybuduje distribuční soustavu v rámci
stavební práce - Praha-Zbraslav-K Belvederu č. p. 948.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 160 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k
pozemku parc. č. 1955, druh pozemku: ostatní plocha, v k. ú. Zbraslav, zapsaného
na LV 1707, vlastnické právo pro hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2,
Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí Městská část PrahaZbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, se společností
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PREdistribuce, a. s., IČ: 27376516, se sídlem: Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha
5,

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.

8.

Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu
Předkladatel: Filip Gaspar
Na MČ byla doručena nabídka na odprodej garáže v ulici Nad Parkem v osobním vlastnictví ve
výši 220.000 Kč. Rada doporučuje zastupitelstvu neuplatnit předkupní právo na odkup garáže.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 161 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav neuplatnit předkupní právo na odkup garáže,
stojící na pozemku parc. č. 3279 k. ú. Zbraslav zapsaném na LV 1707, vlastnické
právo pro hl. m. Prahu, svěřená správa MČ Praha–Zbraslav na základě předložené
nabídky č.j. 1325/2017/OMIR/VD ze dne 18.4.2017;

II.

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

9.

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě SIPO
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření dodatku k příkazní smlouvě - SIPO s Českou poštou, s. p. Jde o změnu
kontaktní osoby, která zastupuje MČ.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 162 17

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. nSIPO 01-297/2016 ze dne
16.09.2016 s Česká pošta s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1,
v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.

10.

Vyhodnocení veřejné zakázky "Ruční úklid veřejných prostranství" a uzavření smlouvy
Předkladatel: Radek Rejna
V souladu s výzvou k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu byla doručena jedna
nabídka. Rada, na základě doporučení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek,
rozhodla o vítězi, kterým je občanské sdružení Etincelle.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 163 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek,

II.

rozhoduje
o vítězi výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu „Ruční úklid
veřejných prostranství", kterým je:
občanské sdružení Etincelle, IČ: 270 09 106, se sídlem: Žižkova 288, 272 01
Kladno za celkovou nabídkovou cenu 45.000 Kč bez DPH/měsíc;

III.

souhlasí
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s uzavřením smlouvy s občanským sdružením Etincelle, IČ: 270 09 106, se
sídlem: Žižkova 288, 272 01 Kladno, v předloženém znění;

IV.

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

V.

ukládá
OMH informovat vítěze výběrového řízení o usnesení RMČ a zajistit
administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Živičářské práce běžné údržby komunikací ve správě
MČ Praha-Zbraslav pro období 5/2017-5/2019"
Předkladatel: Radek Rejna
Rada schválila text výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky - Živičářské práce běžné
údržby komunikací. Jmenovala členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 164 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
"Živičářské práce běžné údržby komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav
5/2017-5/2019";

II.

jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu "Živičářské práce běžné údržby komunikací ve
správě MČ Praha-Zbraslav 5/2017-5/2019", v předloženém znění;

III.

vyhlašuje
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Výzvu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
na plnění zakázky malého rozsahu "Živičářské práce běžné údržby komunikací ve
správě MČ Praha-Zbraslav 5/2017-5/2019";

IV.

ukládá
OMH a OMIR realizovat potřebné administrativní kroky.

12.

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o přijetí dotace na poskytování sociálních služeb MHMP
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace související s poskytováním
sociálních služeb.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 165 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/04/03/006128/2017
s Hlavním městem Prahou, IČ: 000 64 581, na neinvestiční náklady (výdaje),
související s poskytováním sociálních služeb ve výši 207.000 Kč, v předloženém
znění;

II.

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

III.

ukládá
OSV provést potřebné administrativní úkony.

13.

Návrh na uzavření nájemních smluv v DsPS
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada vzala na vědomí zápis z Komise zdravotní, sociální a pro DsPS, a souhlasila s uzavřením
nájemních smluv k bytovým jednotkám v DsPS.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0

9

Usnesení č. R 10 166 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zápis z jednání Komise zdravotní, sociální a pro DsPS ze dne 13.3.2017;

II.

souhlasí
s uzavřením nájemních smluv k bytovým jednotkám v DsPS pro dvě osoby č. 302,
na základě žádostí č.j. 533/2-0539/2010 a 553/2-0711/2010, a č. 301, na základě
žádosti č.j. 5532-3504/2013, a k bytovým jednotkám pro jednu osobu č. 102, na
základě žádosti č.j. 2685/2015/SO, a č. 115, na základě žádosti č.j. 0912/2014/SO,
za podmínky obdržení souhlasu MHMP s uzavřením těchto nájemních smluv;

III.

pověřuje
starostku MČ Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem nájemních
smluv dle bodu II. tohoto usnesení;

IV.

ukládá
OSV zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

14.

Záměr směnit pozemky parc.č. 3175/5, 3175/6, 3175/7 za pozemky parc.č. 2964/3, 2965 vše
k. ú. Zbraslav s doplatkem
Předkladatel: Filip Gaspar
Pro projekt "Cyklostezka A20, úsek Praha-Lahovičky - Praha-Strnady" jsou nutné pozemky,
které jsou ve vlastnictví kynologů. Rada svým usnesením souhlasila se záměrem směnit
pozemky patřící Českému kynologickému svazu za pozemky, které má ve správě MČ. Po
projednání tohoto bodu, odešel z jednání pan Rejna.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 167 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem směnit pozemky parc. č. 3175/5 o výměře 194 m², druh pozemku:
ostatní plocha, parc. č. 3175/6 o výměře 337 m², druh pozemku: ostatní plocha,
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parc. č. 3175/7 o výměře 122 m², druh pozemku: ostatní plocha vše k. ú. Zbraslav,
vlastnické právo Český kynologický svaz Zko 023, za pozemky parc. č. 2964/3 o
výměře 70 m², druh pozemku: ovocný sad a parc. č. 2965 o výměře 839 m², druh
pozemku: ostatní plocha vše k. ú. Zbraslav, vlastnické právo hl. m. Praha, svěřená
správa Městská část Praha-Zbraslav s doplatkem 210.000 Kč ve prospěch Městské
části Praha-Zbraslav;

II.

ukládá
OMIR ve spolupráci s OKT zveřejnit záměr.
Termín: 20.4.2017

15.

Návrh na změnu přílohy (novelu) nařízení hl.m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým
se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: Michaela Bernardová
Majitelka knihkupectví U Stromečku podala návrh na změnu přílohy nařízení, kterým se vydává
tržní řád. Před prodejnou by ráda nabízela v boxech knihy, brožury a časopisy. Rada nemá
námitky k podání žádosti na MHMP.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 168 17

Rada městské části

I.

nemá námitek
k podání žádosti ze dne 12.4.2017 pod č.j.: 1299/2017/OSV, návrh na změnu
přílohy (novelu) nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se
vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů – návrh na zařazení místa pro
nabídku prodeje zboží a poskytování služeb před domem na schodech do prodejny
knihkupectví "U STROMEČKU" v ulici Elišky Přemyslovny č. p. 434, PrahaZbraslav.
Velikost místa: 2 m2
Počet míst: 1
Prodejní doba: Po – Čt 8:30 – 17:30
Pá
8:30 – 16:30
Druh prodávaného zboží: knihy, brožury, mapy, reklamní knihkupecké časopisy
umístěné na bedničkách v boxech
Doba provozu: celoročně 1. 1. – 23. 12., v prosinci soboty a neděle
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II.

ukládá
OSV zaslat žádost o změnu přílohy (novelu) nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl.
m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů MHMP.

16.

Informace MHMP - účtování nákladů participativního rozpočtu
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila, na základě pokynu MHMP, s označením veškerých výdajů souvisejících s
participativním rozpočtováním účelovým znakem ÚZ 109.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 169 17

Rada městské části

I.

souhlasí
dle dopisu MHMP č.j. 478544/2017 k problematice participativního rozpočtování
s označením veškerých výdajů souvisejících s participativním rozpočtováním
účelovým znakem ÚZ 109,

II.

ukládá
OFR označovat výdaje participativního rozpočtování dle pokynu.

17.

Návrh na vyřazení majetku - Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Ředitelka Zařízení školního stravování ve Zbraslavi, požádala radu o souhlas s vyřazením
nadbytečného a neupotřebitelného majetku. Rada souhlasila s vyřazením majetku z majetkové
evidence příspěvkové organizace.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 170 17

Rada městské části

I.

souhlasí
v souladu s § 27, odst. 8) zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, s vyřazením majetku dle předloženého návrhu z
majetkové evidence příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Praha-
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Zbraslav, IČ: 708 79 273, na základě žádosti ředitelky příspěvkové organizace, čj.
1289/2017/OKT ze dne 11.4.2017;

II.

ukládá
OKT informovat ředitelku příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

18.

Darovací smlouva – poskytnutí finančního daru na podporu akce Královský průvod 2017 Dobřichovice
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy s městem Dobřichovice. MČ poskytla finanční dar ve
výši 5.000 Kč na kulturní akci "Královský průvod 2017".
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 171 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy s městem Dobřichovice, IČ: 002 41 181, jakožto
organizátorem kulturní akce „Královský průvod 2017“ o poskytnutí finančního
daru ve výši 5.000 Kč, v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

19.

Rozpočtové opatření 3013/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o navýšení rozpočtu MČ o 168.000 Kč z
obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 172 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 3013/2017, dle přílohy, které
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

20.

Rozpočtové opatření 3016/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy bylo schváleno
ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly MČ poskytnuty z rozpočtu hl. m.
Prahy v roce 2016, v celkové výši 18.039.300 Kč.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 173 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 3016/2017, dle přílohy, které
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

21.

Rozpočtové opatření 3021/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o navýšení rozpočtu MČ o 20.000.000 Kč na akci
Modernizace školního hřiště.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 174 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 3021/2017, dle přílohy, které
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

22.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování dalších stupňů projektové
dokumentace k akci „Modernizace školního hřiště u Základní školy Vl. Vančury, PrahaZbraslav, v ulici Nad Parkem 1180“ a uzavření smlouvy
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila smlouvu o dílo se společností City Work, s. r. o. Jedná se o zpracování dalších
stupňů projektové dokumentace na revitalizaci sportovišť u Základní školy Vladislava Vančury.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 175 17

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu S11/2016 ze dne
17.10.2016, zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování dalších stupňů
projektové dokumentace k akci „Modernizace školního hřiště u Základní školy Vl.
Vančury, Praha-Zbraslav, v ulici Nad Parkem 1180“ společnosti: CITY WORK,
s. r. o., IČ: 281 81 760, se sídlem: Na baště Sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6 Hradčany, za celkovou cenu 498.000 Kč bez DPH;

II.

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

III.

ukládá

15

OMIR provést potřebné administrativní úkony.
23.

Různé

Bc. Filip Gaspar
zástupce starostky
MČ Praha - Zbraslav

Mgr. Michaela Bernardová
zástupkyně starostky
MČ Praha - Zbraslav
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