Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
8. řádné jednání rady městské části, konané dne
3. 4. 2017 v 15:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, R. Rejna, Z. Wildová

Dále přítomni:

Š. Vacek

Hosté:
Omluvení:

M. Bernardová, F. Gaspar

Ověřovatelé:

Z. Wildová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Žádost MHMP o stanovisko k nabídce bezúplatného převodu pozemku parc.č. 3168/100
k.ú. Zbraslav na základě předložené žádosti č.j. 1064/2017/OMIR ze dne 27.3.2017

3 (3)

Záměr prodat části pozemků parc.č. 1324/1 a 1325/5 v k.ú. Zbraslav na základě předložené
žádosti č.j. 1081/2017/OMIR ze dne 27.3.2017

4 (4)

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2017 ze dne 30.1.2017 - Sanako.cz, s.r.o.

5 (5)

Dodatky ke smlouvám se ZS ASČR Praha západ

6 (6)

Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu bytu v DsPS

7 (7)

Uzavření nájemní smlouvy na volný byt č. 122, Zvonařská 898

8 (8)

Uzavření nájemní smlouvy na volný byt č. 90, ul. Lomařská 822

9 (9)

Zveřejnění nabídky na volný byt č. 20 Vilímkova 220

10 (10)

Zveřejnění nabídky na volný byt č. 21 Vilímkova 220

11 (11)

Ukončení Servisní smlouvy č. 05247 ze dne 23.3.2005

12 (12)

Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30288145/4 - Pražské
vodovody a kanalizace a.s.

13 (13)

Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30288164/4 - Pražské
vodovody a kanalizace a.s.

14 (14)

Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30288190/4 - Pražské
vodovody a kanalizace a.s.

15 (15)

Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30288195/4 - Pražské
vodovody a kanalizace a.s.

16 (16)

Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30376359/4 - Pražské
vodovody a kanalizace a.s.

17 (17)

Uzavření smlouvy o dodávce vody č. 30288173/2 - Pražské vodovody a kanalizace a.s.

18 (18)

Uzavření smlouvy o dodávce vody č. 30376938/2 - Pražské vodovody a kanalizace a.s.

1

19 (19)

Vyhodnocení veřejné zakázky "Péče o veřejnou zeleň ve správě MČ Praha-Zbraslav" a
uzavření smlouvy

20 (20)

Vyhodnocení veřejné zakázky "Snížení vlhkosti zdiva objektu U Prádelny čp. 668, PrahaZbraslav"

21 (21)

Pověření členů komise k provedení potřebných úkonů dle zákona o zadávání veřejných
zakázek na dodávky pod názvem „MČ Praha-Zbraslav – Dodávka hasičské cisternové
automobilové stříkačky“

22 (22)

Podání žádosti o změnu zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení - ZŠ, zřízení školního
klubu

23 (23)

Zřízení přípravné třídy Základní školy Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav

24 (24)

Návrh na vyřazení majetku z evidence Mateřské školy Nad Parkem

25 (25)

Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě - Mateřská škola Nad Parkem

26 (26)

Termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání – mateřské školy

27 (27)

Odstranění havárie IT úřadu a uzavření Smlouvy o zajištění provozu počítačové sítě a
údržbě počítačů

28 (28)

Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru – Zookoutek v Břežanském
údolí

29 (29)

Žádost o přidělení místa v urnovém háji

30 (30)

Rozpočtové opatření 6/2017

31 (31)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Žádost MHMP o stanovisko k nabídce bezúplatného převodu pozemku parc.č. 3168/100
k.ú. Zbraslav na základě předložené žádosti č.j. 1064/2017/OMIR ze dne 27.3.2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti o stanovisko z MHMP, souhlasila s bezúplatným převodem výše
uvedeného pozemku. Na pozemku leží těleso komunikace III. třídy, kde v současně době MČ
vykonává správu komunikace.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 123 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s vydáním souhlasného stanoviska k navrhovanému bezúplatnému převodu
pozemku parc. č. 3168/100 o výměře 493 m² v k. ú. Zbraslav, z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit ÚZSVM do vlastnictví hl. m. Prahy na základě
předložené žádosti č.j. 1064/2017/OMIR ze dne 27.3.2017;

2

II.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

3.

Záměr prodat části pozemků parc.č. 1324/1 a 1325/5 v k.ú. Zbraslav na základě předložené
žádosti č.j. 1081/2017/OMIR ze dne 27.3.2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Společenství vlastníků jednotek Gutfreundova 868 a 869 požádalo MČ o odkoupení pozemků,
na kterých stojí bytové domy. Cena za pozemky byla určena znaleckým posudkem ve výši
676.368 Kč. Rada souhlasila, že úhrada finanční částky bude prováděna formou ročních splátek
po dobu 5 let.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 124 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem prodat části pozemků parc. č. 1324/1 o výměře 159 m², druh
pozemku: zastavěná plocha a 1325/5 o výměře 24 m² druh pozemku: zastavěná
plocha, vše v k. ú. Zbraslav, zapsané na LV 1707 vlastnické právo pro
Hlavní město Praha, svěřená správa MČ Praha–Zbraslav ve výši ideálních
spoluvlastnických podílů, odpovídající podílům na společných částech domu a
pozemku, jednotlivých vlastníků bytových jednotek na základě předložené žádosti
č.j. 1081/2017/OMIR ze dne 27.3.2017 za cenu celkem 676.368 Kč s tím, že
úhrada bude ve formě ročních splátek po dobu 5 let;

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.
Termín: 4.4.2017

4.

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2017 ze dne 30.1.2017 - Sanako.cz, s.r.o.
Předkladatel: Filip Gaspar, Hana Haubertová
Společnost Sanako.cz provádí rekonstrukci bytu v Lomařské ulici. V průběhu rekonstrukce byly
zjištěny vícepráce, které odsouhlasil technický dozor investora. Rada schválila uzavření Dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 125 17

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2017 ze dne 30.1.2017 na akci
"Rekonstrukce bytu v ulici Lomařská čp. 821, Praha-Zbraslav", se společností:
Sanako.cz, se sídlem: Chodská 1393/13, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 018 01
911, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.
Termín: 10.4.2017

5.

Dodatky ke smlouvám se ZS ASČR Praha západ
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření třech dodatků. Jedná se o 2 dodatky ke Smlouvě o poskytování služeb v
DsPS a 1 dodatek ke Smlouvě o zajištění řízení evakuace osob v DsPS.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 126 17

Rada městské části

I.

schvaluje
a)

uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb pro klienta v DsPS
čp. 1442 v Praze-Zbraslavi ze dne 1.2.2005 se Záchrannou službou Asociace
samaritánů ČR Praha-Zbraslav, v předloženém znění,

b)

uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb v DsPS Praze-Zbraslavi
ze 31.3.2009 se Záchrannou službou Asociace samaritánů ČR Praha-Zbraslav, v
předloženém znění,
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c)

II.

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění řízení evakuace osob v Domě s
pečovatelskou službou čp. 1441 v Praze-Zbraslavi ze dne 1.1.2010 se Záchrannou
službou Asociace samaritánů ČR Praha-Zbraslav, v předloženém znění,

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

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

6.

Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu bytu v DsPS
Předkladatel: Filip Gaspar
Nájemkyně bytu v DsPS požádala o ukončení nájemní smlouvy na byt zvláštního užívání. Rada
schválila uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 127 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 115 pro 1 osobu v Domě
s pečovatelskou službou v Praze-Zbraslavi ze dne 29.6.2007 ve znění Dodatků
č. 1-9, ke dni 30.04.2017, a to na základě žádosti č.j. 1023/2017/OMH ze dne
23.3.2017, v předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku MČ Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem dohody dle
bodu I. tohoto usnesení;

III.

ukládá
OMH zajistit kroky k realizaci tohoto usnesení.

7.

Uzavření nájemní smlouvy na volný byt č. 122, Zvonařská 898
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Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě zveřejněné nabídky pronájmu volného bytu ve Zvonařské ulici, obdržela MČ 6
nabídek. Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy se zájemcem, který na pronájem bytu
podal nejvyšší nabídku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 128 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek ze dne 28.3.2017, v předloženém znění,

II.

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy od 15.04.2017 se zájemcem, který na pronájem
bytu č. 122 o velikosti 67,25 m2 podal nejvyšší nabídku ve výši 156.800 Kč,
nájemné od druhého měsíce nájmu je stanoveno ve výši 6.458 Kč, v souladu
se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v předloženém znění. Nájemní
smlouva bude uzavřena po doložení úhrady první splátky nájemného na účet MČ
Praha-Zbraslav;

III.

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

IV.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

8.

Uzavření nájemní smlouvy na volný byt č. 90, ul. Lomařská 822
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě zveřejněné nabídky pronájmu volného bytu v Lomařské ulici, obdržela MČ 6
nabídek. Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy se zájemcem, který na pronájem bytu
podal nejvyšší nabídku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 129 17

Rada městské části
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I.

bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek ze dne 28.03.2017, v předloženém znění,

II.

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy od 15.04.2017 se zájemcem, který na pronájem
bytu č. 90 o velikosti 1+1, na adrese Lomařská 822 o celkové výměře 44 m2
podal nejvyšší nabídku ve výši 200.000 Kč, nájemné od druhého měsíce nájmu
je stanoveno ve výši 4.136 Kč, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v předloženém znění. Nájemní smlouvy bude uzavřena po doložení
úhrady první splátky nájemného na účet MČ Praha-Zbraslav,

III.

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

IV.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

9.

Zveřejnění nabídky na volný byt č. 20 Vilímkova 220
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila se zveřejněním nabídky na uzavření nájemní smlouvy na pronájem volného bytu
v bytovém domě Vilímkova 220. Byt o velikosti 2+1, o celkové výměře 65,3 m2, je kompletně
zrekonstruován. Byt je nabízen k pronájmu formou soutěže na pronájem bytu tzv. obálkovou
metodou.

souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 130 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se zveřejněním nabídky na uzavření nájemní smlouvy na pronájem volného bytu
č. 20 v bytovém domě Vilímkova 220, Praha-Zbraslav, na dobu neurčitou, v
předloženém znění,
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II.

ukládá
a)

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

b)

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

10.

Zveřejnění nabídky na volný byt č. 21 Vilímkova 220
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila se zveřejněním nabídky na uzavření nájemní smlouvy na pronájem volného bytu
v bytovém domě Vilímkova 220. Byt o velikosti 2+1, o celkové výměře 73,2 m2, je kompletně
zrekonstruován. Byt je nabízen k pronájmu formou soutěže na pronájem bytu tzv. obálkovou
metodou.

souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 131 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se zveřejněním nabídky na uzavření nájemní smlouvy na pronájem volného bytu
č. 21 v bytovém domě Vilímkova 220, Praha-Zbraslav, na dobu neurčitou, v
předloženém znění,

II.

11.

ukládá
a)

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

b)

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

Ukončení Servisní smlouvy č. 05247 ze dne 23.3.2005
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Dohody o ukončení servisní smlouvy č. 05247 na servis
vzduchotechniky v DsPS.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 132 17

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření Dohody o ukončení servisní smlouvy č. 05247 ze dne 23.3.2005 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 11.5.2009 se společností Izoma-vzduchotechnika, s. r. o. se
sídlem Machatého 682, Praha 5, IČ: 639 80 304, ke dni 15.04.2017 v předloženém
znění;

II.

pověřuje
starostku MČ Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem dohody dle
bodu I. tohoto usnesení;

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

12.

Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30288145/4 - Pražské
vodovody a kanalizace a.s.
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro objekt
Městský dům. Smlouvy uzavřené před rokem 2014 jsou sice platné, ale nesplňují právní úpravu
obsaženou v zákoně č. 274/2001 Sb. Ve smlouvách jsou uváděny parametry - např. jakost
dodávané pitné vody včetně tlaku v místě napojení přípojky, a při odvádění odpadních vod pak
limity možného znečištění.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 133 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30288145/4,
pro objekt Městský dům, U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav, se společností: Pražské
vodovody a kanalizace, a. s., se sídlem: Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 –
Hostivař, IČ: 256 56 635, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.
Termín: 3.4.2017

13.

Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30288164/4 - Pražské
vodovody a kanalizace a.s.
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro objekt Úřadu
městské části Praha-Zbraslav. Smlouvy uzavřené před rokem 2014 jsou sice platné, ale nesplňují
právní úpravu obsaženou v zákoně č. 274/2001 Sb. Ve smlouvách jsou uváděny parametry
- např. jakost dodávané pitné vody včetně tlaku v místě napojení přípojky, a při odvádění
odpadních vod pak limity možného znečištění.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 134 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30288164/4,
pro objekt Úřadu městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, PrahaZbraslav, se společností: Pražské vodovody a kanalizace, a. s., se sídlem: Ke
Kablu 971, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČ: 256 56 635, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.
Termín: 10.4.2017

14.

Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30288190/4 - Pražské
vodovody a kanalizace a.s.

10

Předkladatel: Filip Gaspar, Hana Haubertová
Rada schválila uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro objekt Hasičské
zbrojnice. Smlouvy uzavřené před rokem 2014 jsou sice platné, ale nesplňují právní úpravu
obsaženou v zákoně č. 274/2001 Sb. Ve smlouvách jsou uváděny parametry - např. jakost
dodávané pitné vody včetně tlaku v místě napojení přípojky, a při odvádění odpadních vod pak
limity možného znečištění.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 135 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30288190/4,
pro objekt Hasičské zbrojnice, Žitavského 571, Praha-Zbraslav, se společností:
Pražské vodovody a kanalizace a.s., se sídlem: Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 –
Hostivař, IČ: 256 56 635, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.

Termín: 3.4.2017

15.

Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30288195/4 - Pražské
vodovody a kanalizace a.s.
Předkladatel: Filip Gaspar, Hana Haubertová
Rada schválila uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro objekt
Žabovřeská 1227. Smlouvy uzavřené před rokem 2014 jsou sice platné, ale nesplňují právní
úpravu obsaženou v zákoně č. 274/2001 Sb. Ve smlouvách jsou uváděny parametry - např. jakost
dodávané pitné vody včetně tlaku v místě napojení přípojky, a při odvádění odpadních vod pak
limity možného znečištění.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 136 17

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30288195/4,
pro objekt Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav, se společností: Pražské vodovody a
kanalizace, a. s., se sídlem: Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČ: 256 56
635, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.
Termín: 3.4.2017

16.

Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30376359/4 - Pražské
vodovody a kanalizace a.s.
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro objekt Divadla
Jana Kašky. Smlouvy uzavřené před rokem 2014 jsou sice platné, ale nesplňují právní úpravu
obsaženou v zákoně č. 274/2001 Sb. Ve smlouvách jsou uváděny parametry - např. jakost
dodávané pitné vody včetně tlaku v místě napojení přípojky, a při odvádění odpadních vod pak
limity možného znečištění.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 137 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30376359/4, pro
objekt Divadla Jana Kašky, U Malé řeky 1319, Praha-Zbraslav, se společností:
Pražské vodovody a kanalizace, a. s., se sídlem: Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 –
Hostivař, IČ: 256 56 635, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.
Termín: 3.4.2017

17.

Uzavření smlouvy o dodávce vody č. 30288173/2 - Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření smlouvy o dodávce vody pro objekt hřbitova v ulici K Havlínu.
Smlouvy uzavřené před rokem 2014 jsou sice platné, ale nesplňují právní úpravu obsaženou v
zákoně č. 274/2001 Sb. Ve smlouvách jsou uváděny parametry - např. jakost dodávané pitné
vody včetně tlaku v místě napojení přípojky, a při odvádění odpadních vod pak limity možného
znečištění.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 138 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o dodávce vody č. 30288173/2, pro objekt hřbitova v ulici
K Havlínu, Praha-Zbraslav, se společností: Pražské vodovody a kanalizace,
a. s., se sídlem: Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČ: 256 56 635, v
předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.
Termín: 3.4.2017

18.

Uzavření smlouvy o dodávce vody č. 30376938/2 - Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Předkladatel: Filip Gaspar, Hana Haubertová
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Rada schválila uzavření smlouvy o dodávce vody pro místo k pořádání akcí v ulici Pirnerova.
Smlouvy uzavřené před rokem 2014 jsou sice platné, ale nesplňují právní úpravu obsaženou v
zákoně č. 274/2001 Sb. Ve smlouvách jsou uváděny parametry - např. jakost dodávané pitné
vody včetně tlaku v místě napojení přípojky, a při odvádění odpadních vod pak limity možného
znečištění.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 139 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o dodávce vody č. 30376938/2, pro místo k pořádání akcí v
ulici Pirnerova, Praha-Zbraslav, se společností: Pražské vodovody a kanalizace,
a. s., se sídlem: Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČ: 256 56 635, v
předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.
Termín: 3.4.2017

19.

Vyhodnocení veřejné zakázky "Péče o veřejnou zeleň ve správě MČ Praha-Zbraslav" a
uzavření smlouvy
Předkladatel: Radek Rejna
OMH předložil radě Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého
rozsahu na péči o veřejná prostranství ve Zbraslavi. Zadavatel obdržel 6 cenových nabídek.
Nejvýhodnější nabídku z hlediska ekonomické výhodnosti dané hodnotícími kritérii v
zadávacích podmínkách, podala společnost AQIK, s. r. o. Rada rozhodla o vítězi a souhlasila s
uzavřením smlouvy se jmenovanou společností.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 140 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí

14

zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek;

II.

rozhoduje
a)

o vítězi výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu „Péče o veřejnou
zeleň ve správě MČ Praha – Zbraslav“, kterým je AQIK, s. r. o., IČ 27800385, se
sídlem: Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc, za cenu 656.054,96 Kč bez DPH,

b)

na druhém místě výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu „Péče o
veřejnou zeleň ve správě MČ Praha – Zbraslav“, kterým je BONSOFT, s. r. o., IČ
45272301, se sídlem: Milíčova 377/23, 130 00 Praha 3, za cenu 781.884,10 Kč
bez DPH,

c)

na dalším pořadí;
na třetím místě: TÚZ, s. r. o., IČ: 270 95 452, se sídlem: Klouzková 248, 104 00
Praha 10- Pitkovice, za cenu 788.578,10 Kč bez DPH,
na čtvrtém místě: Boušek, s. r. o., IČ: 27084388, se sídlem: nám. Před bateriemi
914/3, 162 00 Praha 6 - Střešovice, za cenu 862.643,99 Kč bez DPH,
na pátém místě: Freko, a. s., IČ: 247 30 653, se sídlem: Teplárenská 602/9, 108 00
Praha 10 - Malešice, za cenu 950.236,35 Kč bez DPH,
na šestém místě: CENTRA, a. s., IČ: 186 28 966, se sídlem: Anděl City, Plzeňská
3185/5b, 150 00 Praha 5, za cenu 974.560,30 Kč bez DPH;

III.

souhlasí
s uzavřením smlouvy s AQIK, s. r. o., IČ 27800385, se sídlem: Tovární 1059/41,
772 11 Olomouc, za cenu 656.054,96 Kč bez DPH;

IV.

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

V.

ukládá
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Odbor místního hospodářství informovat vítěze výběrového řízení o usnesení
RMČ a zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
20.

Vyhodnocení veřejné zakázky "Snížení vlhkosti zdiva objektu U Prádelny čp. 668, PrahaZbraslav"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Na základě zpracované projektové dokumentace na rekonstrukci a dostavbu objektu U Prádelny,
a provedeného průzkumu z hlediska vlhkosti zdiva, bylo zjištěno, že hlavní příčinou je voda
vzlínající do zdiva z podzákladí. Je potřeba udělat sanační opatření objektu před zahájením prací
na rekonstrukci. Pro zpracování cenové nabídky byly osloveny tři společnosti, které poslaly
cenovou nabídku.
Rada schválila zadání veřejné zakázky společnosti KOSTKA stav, s. r. o. Tato společnost
předložila nejnižší nabídku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 141 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 realizaci stavebních prací
„Snížení vlhkosti zdiva objektu U Prádelny čp. 668, Praha-Zbraslav“ společnosti:
KOSTKA stav, s. r. o., IČ: 053 44 433, se sídlem Ve Štědrém 198, 273 62 Družice,
za celkovou cenu 201.594,54 Kč bez DPH;

II.

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

III.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní kroky.

21.

Pověření členů komise k provedení potřebných úkonů dle zákona o zadávání veřejných
zakázek na dodávky pod názvem „MČ Praha-Zbraslav – Dodávka hasičské cisternové
automobilové stříkačky“
Předkladatel: Radek Rejna
Rada pověřila pětičlennou komisi provedením veškerých úkonů souvisejících s otevíráním
obálek s nabídkami a s hodnocením nabídek v rámci výběrového řízení, které se týká dodávky
hasičské cisternové automobilové stříkačky.
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souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 142 17

Rada městské části

I.

pověřuje
v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
pětičlennou komisi provedením veškerých úkonů souvisejících s otevírání obálek
s nabídkami, s posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení veřejné
zakázky a s hodnocením nabídek v rámci výběrového řízení nadlimitní veřejné
zakázky na dodávky pod názvem „MČ Praha-Zbraslav – Dodávka hasičské
cisternové automobilové stříkačky“, dle návrhu v neveřejné příloze tohoto
usnesení,

II.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

22.

Podání žádosti o změnu zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení - ZŠ, zřízení školního
klubu
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada souhlasila s podáním žádosti příspěvkové organizace ZŠ Vladislava Vančury ve Zbraslavi,
o změnu zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení. Jedná se o zřízení školního klubu při
této základní škole. Díky rozšíření prostor může škola opět otevřít školní klub, jehož činnost
ukončila v roce 2016.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 143 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, zřízení školního klubu při
této základní škole,

II.

ukládá
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OKT informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení RMČ.
23.

Zřízení přípravné třídy Základní školy Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada souhlasila se zřízením přípravné třídy v ZŠ Vladislava Vančury. Dále souhlasila s podáním
žádosti MHMP o souhlas se zřízením přípravné třídy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 144 17

Rada městské části

I.

souhlasí
a)

se zřízením přípravné třídy v souladu s § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v Základní škole Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 961, se
sídlem: Hauptova 591, 156 00 Praha-Zbraslav, na dobu určitou, ve školním roce
2017/2018;

b)

II.

24.

s podáním žádosti Magistrátu hl. m. Prahy o souhlas se zřízením přípravné třídy
v příspěvkové organizaci Základní škola Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav,
IČ: 613 86 961, Hauptova 591, 156 00 Praha-Zbraslav, v souladu s § 47 zákona
číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), a to na dobu určitou, pro školní rok 2017/2018;

ukládá
a)

OKT odeslat žádost o souhlas se zřízením přípravné třídy dle bodu I. tohoto
usnesení Magistrátu hl. m. Prahy;

b)

OKT informovat ředitele školy o usnesení RMČ.

Návrh na vyřazení majetku z evidence Mateřské školy Nad Parkem
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada, na základě žádosti ředitelky MŠ Nad Parkem, souhlasila s vyřazením majetku z majetkové
evidence MŠ. S ohledem na stav a povahu věcí, zřizovatel nemá zájem o zachování tohoto
majetku pro vlastní potřebu ani pro použití v dalších příspěvkových organizací.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 145 17

Rada městské části
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I.

souhlasí
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 41.659,55 Kč z majetkové evidence MŠ na základě žádosti ředitelky
Mateřské školy Nad Parkem, IČ: 700 98 093, č.j: 0954/2017/OFR ze dne
16.03.2017,

II.

ukládá
OFR informovat ředitelku MŠ o usnesení RMČ.

25.

Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě - Mateřská škola Nad Parkem
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada povolila příspěvkové organizaci MŠ Nad Parkem výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 146 17

Rada městské části

I.

povoluje
příspěvkové organizaci Mateřská škola Nad Parkem, IČ: 700 98 093, se sídlem:
Nad Parkem 1181, 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
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 129 dětí
stanovených v rejstříku škol a školských zařízení, na dobu neurčitou, na základě
žádosti ředitelky školy č.j.: 1100/2017/OKT ze dne 30.03.2017, v předloženém
znění;

II.

pověřuje
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starostku MČ 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.

26.

Termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání – mateřské školy
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada souhlasila s termínem a místem zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2017/2018 viz usnesení níže.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 147 17

Rada městské části

I.

souhlasí
v souladu s § 34 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, s termínem a místem zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání
od školního roku 2017/2018 v mateřských školách zřizovaných Městskou částí
Praha-Zbraslav:
do Mateřské školy Matjuchinova
v budově Matjuchinova 698, 156 00 Praha-Zbraslav
2.5.2017 10:00 - 16:30 hodin
vydávání formulářů žádostí
9.5. a 10.5. 2017 13:00 - 17:00 hodin
přijímání žádostí

do Mateřské školy Nad Parkem
v budově Nad Parkem 1181, 156 00 Praha-Zbraslav
2.5. 2017 10:00 - 16:30 hodin
vydávání formulářů žádostí
9.5. a 10.5. 2017 13:00 - 17:00 hodin
přijímání žádostí,
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II.

ukládá
OKT informovat ředitelky mateřských škol o usnesení RMČ.

27.

Odstranění havárie IT úřadu a uzavření Smlouvy o zajištění provozu počítačové sítě a
údržbě počítačů
Předkladatel: Filip Gaspar, Radek Rejna, Zuzana Vejvodová
Předmětem tohoto materiálu, který byl předložen radě, je odstranění havárie IT úřadu. Rada
schválila uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo se společností DC Computers, s. r. o.
Dále rada schválila uzavření Smlouvy o zajištění provozu počítačové sítě a údržbě počítačů se
společností axis, spol. s r. o.
Usnesení č. R 8 148 17

Rada městské části

I.

II.

schvaluje
a)

uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo ze dne 13.10.2011, ve znění
pozdějších dodatků, se společností DC Computers, s. r. o. IČ: 256 80 781, se
sídlem: Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1, ke dni 31.5.2017,

b)

uzavření Smlouvy o zajištění provozu počítačové sítě a údržbě počítačů se
společností: axis, spol. s r. o. IČ: 485 85 891, se sídlem: U Klimentky 3/3083, 150
00 Praha 5 – Smíchov, na základě předložené cenové nabídky,

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

III.

ukládá
OKT zajistit objednávku na dodávku a instalaci serveru a dalšího zařízení na
základě cenové nabídky společnosti axis, spol. s r. o., ze dne 23.2.2017 v celkové
výši 196.640 Kč bez DPH.

28.

Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru – Zookoutek v Břežanském
údolí
Předkladatel: Radek Rejna
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Rada schválila uzavření darovací smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru ve výši
50.000 Kč obci Dolní Břežany. Dar bude použit za účelem obnovy, úprav, oprav a provozování
"zookoutku" v Břežanském údolí.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 149 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření darovací smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru ve výši
50.000 Kč obci Dolní Břežany, IČ: 002 41 202, se sídlem: 5. května 78, 252 41
Dolní Břežany, za účelem podpory provozu Zookoutku v Břežanském údolí, v
předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OKT zajistit potřebné administrativní úkony.

29.

Žádost o přidělení místa v urnovém háji
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, souhlasila s přidělením místa v urnovém háji ve Zbraslavi.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 150 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s přidělením místa v urnovém háji na základě žádosti č.j. 0994/2017/OMH ze dne
21.3.2017,

II.

ukládá
OMH informovat žadatele.
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30.

Rozpočtové opatření 6/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření, které se týká navýšení rozpočtu o částku 125.000 Kč. MČ
obdržela účelový neinvestiční dar, který je určen na rozvoj kulturního života, vzdělávání a
ochranu životního prostředí. Dar bude použit na částečné financování nového herního prvku v
Dětských jeslích ve Zbraslavi.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 151 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 6/2017, dle přílohy, které je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

31.

Různé

Mgr. Zuzana Wildová

Radek Rejna
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