Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
13. řádné jednání rady městské části, konané dne
9. 4. 2014 v 16:00 hod.
Přítomni:

A. Háněl, S. Hasenkopfová, F. Toušel

Dále přítomni:

P. Synek

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

A. Háněl, F. Toušek

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení, kontrola zápisu

2 (2)

Sejmutý záměr – pronájem pozemku parc.č. 1309/18 o výměře 22m² v k.ú. Zbraslav

3 (3)

Třetí návrh řešení duplicitního vlastnictví pozemků parc.č. 2913/13, 2921/25, 3168/47 vše
v k.ú. Zbraslav

4 (4)

Stavební úpravy, přístavba a stavba dvojgaráže,č.p. 485,486,k.ú. Zbraslav

5 (5)

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

6 (6)

Podpora akcí

7 (7)

Souhlas s užitím znaku

8 (8)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, kontrola zápisu

2.

Sejmutý záměr – pronájem pozemku parc.č. 1309/18 o výměře 22m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Na vyvěšený záměr pronájmu pozemku parc. č. 1309/18, na kterém je umístěna garáž, se
přihlásila společnost HCZ. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s pronájmem pozemku
výše zmiňované společnosti na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 94 14

Rada městské části

I.

souhlasí

1

s pronájmem pozemku parc. č. 1309/18 o výměře 22 m² v k. ú. Zbraslav, na
kterém je umístěna stavba-garáž, předem určenému zájemci HCZ spol. s r. o. za
cenu 200 Kč/m²/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

II.

bere na vědomí
ukončení nájemní smlouvy s pí Kotyzovou

III.

ukládá
starostovi podepsat smlouvy.
Termín: 30.4.2014

3.

Třetí návrh řešení duplicitního vlastnictví pozemků parc.č. 2913/13, 2921/25, 3168/47 vše v
k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Odbor místního hospodářství předložil radě k projednání nový návrh paní Vernerové na řešení
duplicitního vlastnictví pozemků. Paní Vernerová jako duplicitní vlastník nově navrhuje vyřešení
duplicitního vlastnictví bez finančního vyrovnání. Pozemky parc. č. 2913/13 a 3168/47 uznat
výlučné vlastnictví MČ Praha-Zbraslav. Pozemek parc. č. 2921/25 rozdělit geometrickým
plánem na díl "a" (přiléhající k pozemku parc. č. 3168/47) s výlučným vlastnictvím pro MČ
Praha-Zbraslav, a na díl "b" - s výlučným vlastnictvím pro paní Vernerovou. Rada Městské
části Praha-Zbraslav s tímto souhlasila. Tento návrh bude předložen na zasedání ZMČ PrahaZbraslav.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 95 14

Rada městské části

I.

souhlasí
s řešením duplicitního vlastnictví pozemků parc. č. 2913/13, 2921/25, 3168/47
vše v k. ú. Zbraslav tak, že k pozemkům parc. č. 2913/13 a 3168/47 bude uznáno
výlučné vlastnictví pro Hl. m. Prahu, svěřená správa MČ Praha-Zbraslav a
pozemek parc. č. 2921/25 bude rozdělen na díl "a" o výměře 182 m² s výlučným
vlastnictvím pro Hl. m. Prahu, svěřená správa MČ Praha-Zbraslav a díl "b" o
výměře 336 m² s výlučným vlastnictvím pro paní Vernerovou

II.

ukládá

2

OMH nechat vypracovat geometrický plán.
Termín: 14.4.2014

4.

Stavební úpravy, přístavba a stavba dvojgaráže,č.p. 485,486,k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila se stavebními úpravami, přístavbou RD a stavbou
dvojgaráže na parc. č. 845 a 846 v ul. Nechybova, k. ú. Zbraslav. Stavba je v souladu s platným
územním plánem.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 96 14

Rada městské části

I.

schvaluje
PD na stavební úpravy a přístavbu RD a stavbu dvojgaráže č. parc. 845, 846, ul.
Nechybova, k. ú. Zbraslav

II.

ukládá
KS odpovědět žadateli.
Termín: 10.4.2014

5.

Návrh na změnu přílohy (novelu) nařízení hl.m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl.m.Prahy, kterým se
vydává tržní řád
Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek
Pan Pavel Kunc podal návrh na změnu přílohy č. 1 nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se
vydává tržní řád. Tento návrh se týká změny sortimentu a upřesnění tržního místa. Rada Městské
části Praha-Zbraslav schválila tuto žádost.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 97 14

Rada městské části

I.

schvaluje
žádost pana Kunce na změnu přílohy nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m.
Prahy, kterým se vydává tržní řád (změna sortimentu a místa) - rozšíření druhu
prodávaného zboží v ulici Elišky Přemyslovny, parc. č. 1314/77 na ovoce a
zelenina, pečivo, balené potraviny, tisk, tabák, alkohol kromě lihovin, velikost
místa 26 m2, počet míst 1, prodejní doba Po - Pá 5.00 - 18.00, So 8.00 - 12.00,
doba provozu celoročně
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II.

ukládá
KS zaslat žádost o změnu přílohy nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy,
kterým se vydává tržní řád - změna sortimentu a místa na MHMP.
Termín: 18.4.2014

6.

Podpora akcí
Předkladatel: Aleš Háněl
Rada Městské části Praha-Zbraslav odsouhlasila spoluúčast městské části při pořádní festivalu
Vejvodova Zbraslav 2014 s maximálním limitem finančního plnění ve výši 75 tisíc korun.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 98 14

Rada městské části

I.

souhlasí
se spoluúčastí MČ při pořádání festivalu Vejvodova Zbraslav 2014 s maximálním
limitem finančního plnění ve výši 75 tisíc Kč

II.

souhlasí
s konáním akcí Jíloviště – Zbraslav (historická kola), Zbraslav – Jíloviště
(historické vozy), Zbraslavské pivní slavnosti a Vejvodova Zbraslav v roce 2014
na Zbraslavském náměstí a souhlasí s bezplatným poskytnutím náměstí

III.

ukládá
OKV zajistit realizaci tohoto usnesení.

7.

Souhlas s užitím znaku
Předkladatel: Aleš Háněl
Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s užitím znaku MČ Praha-Zbraslav na cykloakce,
které se budou konat v letošním roce.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 99 14

Rada městské části

I.

souhlasí

4

s užitím znaku MČ Praha-Zbraslav pro cykloakce o.s. Bikeclinic Junior Team,
Cukroušův mazec a Zbraslavskou osmu

II.

ukládá
OKV zajistit realizaci tohoto usnesení.

8.

Různé

Filip Toušek

Ing. Aleš Háněl, MBA
starosta MČ Praha - Zbraslav
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