Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
9. mimořádné jednání rady městské části, konané dne
5. 4. 2017 v 8:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, R. Rejna, Z. Wildová

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

M. Bernardová, F. Gaspar

Ověřovatelé:

Z. Wildová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě - Mateřská škola Matjuchinova

3 (6)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu pro akci „Provádění úklidových služeb v
budovách Úřadu městské části Praha-Zbraslav“.

4 (4)

Rozpočtové opatření 7/2017

5 (5)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě - Mateřská škola Matjuchinova
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada povolila příspěvkové organizaci MŠ Matjuchinova výjimku z nejvyššího počtu dětí ve
třídě.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 152 17

Rada městské části

I.

povoluje
příspěvkové organizaci Mateřská škola Matjuchinova, IČ: 684 04 379, se sídlem:
U Lékárny 562, 156 00 Praha-Zbraslav výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě
v souladu se § 23 odst. 5) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 2 odst.
2) Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, za podmínky že toto
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zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví stanovené Vyhláškou č. 410/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v souladu s nejvyšším počtem 196 dětí
stanovených v rejstříku škol a školských zařízení, na dobu neurčitou, na základě
žádosti ředitelky školy č.j: 1099/2017/OKT ze dne 30.03.2017, v předloženém
znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT informovat ředitelku mateřské školy o usnesení RMČ a zajistit
administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

3.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu pro akci „Provádění úklidových služeb v
budovách Úřadu městské části Praha-Zbraslav“.
Předkladatel: Filip Gaspar, Hana Haubertová
OMH oslovil několik společností se záměrem zprostředkování úklidu v objektu Úřadu MČ
Praha-Zbraslav a Městském domě. Rada schválila uzavření Smlouvy o provedení úklidových
prací se společností TSplus servis, s. r. o.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 153 17

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu S11/2016
ze dne 17.10.2016, zadání veřejné zakázky „Provádění úklidových služeb v
budovách Úřadu městské části Praha-Zbraslav“, pro objekty Zbraslavské náměstí
464 a U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav společnosti TSplus servis s.r.o., se sídlem:
Pražská 386, 252 41 Dolní Břežany, Praha-západ, IČ: 280 78 721, za paušální
cenu 19 300 Kč bez DPH za měsíc.

II.

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

III.

ukládá
OMH a OKT provést potřebné administrativní úkony.
Termín: 10.4.2017

4.

Rozpočtové opatření 7/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření, které se týká přesunu finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu z důvodu uzavření Smlouvy o provedení úklidových prací s dodavatelem
TSplus servis, s. r. o.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 154 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 7/2017, dle přílohy, které je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

5.

Různé

Mgr. Zuzana Wildová

Radek Rejna
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