Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
13. řádné jednání rady městské části, konané dne
15. 5. 2017 v 9:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

Z. Vejvodová

Ověřovatelé:

M. Bernardová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1314/28 o výměře 21m² v k.ú. Zbraslav

3 (3)

Dohoda o narovnání, jejímž předmětem je pozemek parc.č. 308/1 k.ú. Zbraslav

4 (5)

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v ul. Vilímkova 220, Praha-Zbraslav

5 (6)

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21 v ul. Vilímkova 220, Praha Zbraslav

6 (7)

Dodatky ke Smlouvám o nájmu bytů zvláštního určení v DsPS

7 (8)

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

8 (9)

Smlouva o poskytnutí finančního daru od společnosti KÁMEN Zbraslav, a. s.

9 (11)

Stav hospodaření, závěry z veřejnosprávní kontroly hospodaření, účetní závěrka a
rozdělení výsledku hospodaření - Mateřská škola Nad Parkem za rok 2016

10 (12)

Stav hospodaření, závěry z veřejnosprávní kontroly hospodaření, účetní závěrka a
rozdělení výsledku hospodaření - Základní škola Vladislava Vančury Praha-Zbraslav za
rok 2016

11 (13)

Stav hospodaření, závěry z veřejnosprávní kontroly hospodaření, účetní závěrka a
rozdělení výsledku hospodaření - Mateřská škola Matjuchinova za rok 2016

12 (14)

Stav hospodaření, závěry z veřejnosprávní kontroly hospodaření, účetní závěrka a
rozdělení výsledku hospodaření - Základní umělecká škola Praha-Zbraslav za rok 2016

13 (15)

Stav hospodaření, závěry z veřejnosprávní kontroly hospodaření, účetní závěrka a
rozdělení výsledku hospodaření - Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav za rok 2016

14 (16)

Rozpočtové opatření 3022/2017

15 (17)

Rozpočtové opatření 3023/2017

16 (18)

Rozpočtové opatření 3027/2017

17 (19)

Rozpočtové opatření 3028/2017

18 (20)

Různé
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K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1314/28 o výměře 21m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Na zveřejněný záměr pronájmu pozemku pod garáží, který odsouhlasila rada, se přihlásil jeden
zájemce. Rada svým usnesením schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku v
ulici Nad Parkem.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 198 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku 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 PrahaZbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, zájemci na základě
předložené žádosti čj. 1216/2017/OMIR ze dne 5.4.2017, za cenu 85 Kč/m²/rok,
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,

II.

souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy dohodou s dosavadním nájemcem pozemku,

III.

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

IV.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

3.

Dohoda o narovnání, jejímž předmětem je pozemek parc.č. 308/1 k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
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Rada schválila uzavření dohody o narovnání s vlastníky uvedeného pozemku v nadpise. Část
pozemku, která patří soukromému vlastníkovi, slouží jako přístupová cesta k bytovému domu
v ulici El. Přemyslovny, který je ve správě MČ. Tímto usnesením došlo k dohodě, že MČ může
bezplatně pozemek využívat.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 199 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dohody o narovnání s vlastníky pozemku parc. č. 308/1 k. ú. Zbraslav,
zapsaný na LV 230 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu,
Katastrální pracoviště Praha, jejímž předmětem je zřízení alternativního přístupu
k pozemkům městské části parc. č. 306 a pozemku parc. č. 307, k. ú. Zbraslav, na
dobu určitou do 31.12.2019, v předloženém znění;

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
Dohody o narovnání dle bodu I. tohoto usnesení;

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

4.

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v ul. Vilímkova 220, Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě materiál ve věci vyhodnocení nabídek na volný byt. MČ obdržela 7
nabídek. Na základě hodnocení komise, rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dobu
neurčitou od 1.6.2017 se zájemcem, který podal nejvyšší nabídku.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 200 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek ze dne 3.5.2017, v předloženém znění;

II.

souhlasí
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s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou od 01.06.2017 se zájemcem,
který na pronájem bytu č. 20 o velikosti 2+1, na adrese Vilímkova 220, o celkové
výměře 73,2 m2 (započitatelná plocha 65,3 m2), podal nejvyšší nabídku ve výši
321.000 Kč, nájemné od druhého měsíce nájmu je stanoveno ve výši 6.670 Kč v
souladu se záklonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v předloženém znění, 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 II. tohoto usnesení;

IV.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

5.

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21 v ul. Vilímkova 220, Praha Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě materiál ve věci vyhodnocení nabídek na volný byt. MČ obdržela 5
nabídek. Na základě hodnocení komise, rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dobu
neurčitou od 1.6.2017 se zájemcem, který podal nejvyšší nabídku.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 201 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek ze dne 3.5.2017, v předloženém znění;

II.

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy od 01.06.2017 se zájemcem, který na pronájem
bytu č. 21 o velikosti 2+1, na adrese Vilímkova 220, o celkové výměře 73,2
m2 (započitatelná plocha 65,3 m2), podal nejvyšší nabídku ve výši 350.000 Kč,
nájemné od druhého měsíce nájmu je stanoveno ve výši 6.670 Kč v souladu se
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v předloženém znění, po doložení
úhrady první splátky nájemného na účet MČ Praha-Zbraslav;
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III.

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

IV.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

6.

Dodatky ke Smlouvám o nájmu bytů zvláštního určení v DsPS
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmu bytů v Domě s pečovatelskou službou.
Dodatky se týkají prodloužení nájmu o další rok a zvýšení nájemného o roční míru inflace za rok
2016 ve výši o 0,7%.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 202 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmu bytů zvláštního určení v DsPS, na dobu
určitou od 1.7.2017 do 30.06.2018 a s navýšením nájemného o roční míru inflace
za 2016 ve výši 0,7% dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

7.

Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Živičářské práce běžné údržby komunikací ve
správě MČ Praha - Zbraslav pro období 5/2017-5/2019"
Předkladatel: Radek Rejna
Rada vzala na vědomí zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a rozhodla
o vítězi výběrového řízení - Živičářské práce běžné údržby komunikací, kterým se stala PV
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Rekultivace, s. r. o. Komise se rozhodla jednohlasně pro ekonomicky výhodnou nabídku danou
hodnotícími kritérii.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 203 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 „Živičářské
práce běžné údržby komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav pro období
5/2017-5/2019",
kterým je:
1. PV Rekultivace, s. r. o., IČ: 257 15 607, se sídlem: Pod Svahem 788, 148 00
Praha 4
a pořadí na dalším místě:
2. Stavební společnost Šlehofer, s. r. o., IČ: 271 46 324, se sídlem: Prvomájová
2111/33, 153 00 Praha 5;

III.

souhlasí
s uzavřením smlouvy se společností PV Rekultivace, s. r. o., IČ: 257 15 607, se
sídlem: Pod Svahem 788, 148 00 Praha 4, 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.

8.

Smlouva o poskytnutí finančního daru od společnosti KÁMEN Zbraslav, a. s.
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Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada odsouhlasila uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru od společnosti KÁMEN
Zbraslav, a. s. Dárce daruje MČ finanční částku 200.000 Kč na financování vědy, vzdělání,
kultury, školství, zdravotnictví, sportovní činnosti.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 204 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančního daru od společnosti: se společností:
KÁMEN Zbraslav, a. s., IČ: 018 20 460, se sídlem: Žitavského 1178, Zbraslav,
156 00 Praha 5, v předloženém znění;

II.

pověřuje
zástupkyni starostky MČ Praha-Zbraslav, Mgr. Michaelu Bernardovou, podpisem
smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení;

III.

ukládá
OKT a OFR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

9.

Stav hospodaření, závěry z veřejnosprávní kontroly hospodaření, účetní závěrka a
rozdělení výsledku hospodaření - Mateřská škola Nad Parkem za rok 2016
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada vzala na vědomí stav hospodaření Mateřské školy Nad Parkem. Dále vzala na vědomí
protokoly z veřejnosprávní kontroly hospodaření. Rada schválila účetní závěrku k 31.12.2016 a
rozdělení hospodářské výsledku.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 205 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
stav hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Parkem, IČ:
700 98 093, se sídlem Nad Parkem 1181, 156 00 Praha-Zbraslav za rok 2016 v
předloženém znění,
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II.

bere na vědomí
protokoly z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace
Mateřská škola Nad Parkem, IČ: 700 98 093, se sídlem Nad Parkem 1181, 156 00
Praha-Zbraslav za rok 2016 v předloženém znění,

III.

schvaluje
účetní závěrku k 31.12.2016 zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Nad
Parkem, IČ: 700 98 093, se sídlem Nad Parkem 1181, 156 00 Praha-Zbraslav v
předloženém znění,

IV.

schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 zřízené příspěvkové organizace
Mateřská škola Nad Parkem, IČ: 700 98 093, se sídlem Nad Parkem 1181, 156 00
Praha-Zbraslav v předloženém znění,

V.

schvaluje
dle § 31 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů uložení odvodu z fondu investic zřízené příspěvkové organizace
Mateřská škola Nad Parkem, IČ: 700 98 093, se sídlem Nad Parkem 1181, 156 00
Praha-Zbraslav v předloženém znění,

VI.

ukládá
OFR informovat statutárního zástupce zřízené organizace o usnesení RMČ.

10.

Stav hospodaření, závěry z veřejnosprávní kontroly hospodaření, účetní závěrka a
rozdělení výsledku hospodaření - Základní škola Vladislava Vančury Praha-Zbraslav za
rok 2016
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada vzala na vědomí stav hospodaření Základní školy Vladislava Vančury. Dále vzala na
vědomí protokoly z veřejnosprávní kontroly hospodaření. Rada schválila účetní závěrku k
31.12.2016 a rozdělení hospodářské výsledku.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 13 206 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
stav hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní škola Vladislava
Vančury Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 961, se sídlem Hauptova 591, 156 00 PrahaZbraslav za rok 2016 v předloženém znění,

II.

bere na vědomí
protokoly z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace
Základní škola Vladislava Vančury Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 961, se sídlem
Hauptova 591, 156 00 Praha-Zbraslav za rok 2016 v předloženém znění,

III.

schvaluje
účetní závěrku k 31.12.2016 zřízené příspěvkové organizace Základní škola
Vladislava Vančury Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 961, se sídlem Hauptova 591, 156
00 Praha-Zbraslav v předloženém znění,

IV.

schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 zřízené příspěvkové organizace
Základní škola Vladislava Vančury Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 961, se sídlem
Hauptova 591, 156 00 Praha-Zbraslav v předloženém znění,

V.

schvaluje
dle § 31 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů uložení odvodu z fondu investic zřízené příspěvkové organizace
Základní škola Vladislava Vančury, IČ: 613 86 961, se sídlem Hauptova 591, 156
00 Praha-Zbraslav v předloženém znění,

VI.

ukládá
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OFR informovat statutárního zástupce zřízené organizace o usnesení RMČ.
11.

Stav hospodaření, závěry z veřejnosprávní kontroly hospodaření, účetní závěrka a
rozdělení výsledku hospodaření - Mateřská škola Matjuchinova za rok 2016
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada vzala na vědomí stav hospodaření Mateřské školy Matjuchinova. Dále vzala na vědomí
protokoly z veřejnosprávní kontroly hospodaření. Rada schválila účetní závěrku k 31.12.2016 a
rozdělení hospodářské výsledku.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 207 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
stav hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova,
IČ: 684 04 379, se sídlem U Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbraslav za rok 2016 v
předloženém znění,

II.

bere na vědomí
protokoly z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace
Mateřská škola Matjuchinova, IČ: 684 04 379, se sídlem U Lékárny 592, 156 00
Praha-Zbraslav za rok 2016 v předloženém znění,

III.

schvaluje
účetní závěrku k 31.12.2016 zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola
Matjuchinova, IČ: 684 04 379, se sídlem U Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbraslav v
předloženém znění,

IV.

schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 zřízené příspěvkové organizace
Mateřská škola Matjuchinova, IČ: 684 04 379, se sídlem U Lékárny 592, 156 00
Praha-Zbraslav v předloženém znění,

V.

ukládá
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OFR informovat statutárního zástupce zřízené organizace o usnesení RMČ.
12.

Stav hospodaření, závěry z veřejnosprávní kontroly hospodaření, účetní závěrka a
rozdělení výsledku hospodaření - Základní umělecká škola Praha-Zbraslav za rok 2016
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada vzala na vědomí stav hospodaření Základní umělecké školy. Dále vzala na vědomí
protokoly z veřejnosprávní kontroly hospodaření. Rada schválila účetní závěrku k 31.12.2016 a
rozdělení hospodářské výsledku.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 208 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
stav hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní umělecká škola PrahaZbraslav, IČ: 673 63 237, se sídlem Opata Konráda 1196, 156 00 Praha-Zbraslav
za rok 2016 v předloženém znění,

II.

bere na vědomí
protokoly z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Praha-Zbraslav, IČ: 673 63 237, se sídlem Opata
Konráda 1196, 156 00 Praha-Zbraslav za rok 2016 v předloženém znění,

III.

schvaluje
účetní závěrku k 31.12.2016 zřízené příspěvkové organizace Základní umělecká
škola Praha-Zbraslav, IČ: 673 63 237, se sídlem Opata Konráda 1196, 156 00
Praha-Zbraslav v předloženém znění,

IV.

schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 zřízené příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Praha-Zbraslav, IČ: 673 63 237, se sídlem Opata
Konráda 1196, 156 00 Praha-Zbraslav v předloženém znění,

V.

ukládá
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OFR informovat statutárního zástupce zřízené organizace o usnesení RMČ.
13.

Stav hospodaření, závěry z veřejnosprávní kontroly hospodaření, účetní závěrka a
rozdělení výsledku hospodaření - Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav za rok 2016
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada vzala na vědomí stav hospodaření Zařízení školního stravování. Dále vzala na vědomí
protokoly z veřejnosprávní kontroly hospodaření. Rada schválila účetní závěrku k 31.12.2016 a
rozdělení hospodářské výsledku.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 209 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
stav hospodaření zřízené příspěvkové organizace Zařízení školního stravování
Praha-Zbraslav, IČ: 708 79 273, se sídlem U Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbraslav
za rok 2016 v předloženém znění,

II.

bere na vědomí
protokoly z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace
Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav, IČ: 708 79 273, se sídlem U Lékárny
592, 156 00 Praha-Zbraslav za rok 2016 v předloženém znění,

III.

schvaluje
účetní závěrku k 31.12.2016 zřízené příspěvkové organizace Zařízení školního
stravování Praha-Zbraslav, IČ: 708 79 273, se sídlem U Lékárny 592, 156 00
Praha-Zbraslav v předloženém znění,

IV.

schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 zřízené příspěvkové organizace
Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav, IČ: 708 79 273, se sídlem U Lékárny
592, 156 00 Praha-Zbraslav v předloženém znění,

V.

schvaluje
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dle § 31 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů uložení odvodu z fondu investic zřízené příspěvkové organizace Zařízení
školního stravování Praha-Zbraslav, IČ: 708 79 273, se sídlem U Lékárny 592,
156 00 Praha-Zbraslav v předloženém znění,

VI.

ukládá
OFR informovat statutárního zástupce zřízené organizace o usnesení RMČ.

14.

Rozpočtové opatření 3022/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o navýšení schváleného rozpočtu o částku 40.000
Kč na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Tuto neinvestiční dotaci obdržela MČ z
rozpočtu hl. m. Prahy.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 210 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 3022/2017, dle přílohy, které
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

15.

Rozpočtové opatření 3023/2017
Předkladatel: Zuzana Wildová, Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o navýšení schváleného rozpočtu o částku 62.000
Kč na financování specifické primární prevence v rámci Grantového programu hl. m. Prahy.
Tuto neinvestiční dotaci obdržela MČ z rozpočtu hl. m. Prahy pro Základní školu Vladislava
Vančury.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 211 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 3023/2017, dle přílohy, které
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

16.

Rozpočtové opatření 3027/2017
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o navýšení schváleného rozpočtu o částku
601.400 Kč na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství. Tuto
neinvestiční dotaci obdržela MČ z rozpočtu hl. m. Prahy pro zřízené příspěvkové organizace.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 212 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 3027/2017, dle přílohy, které
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

17.

Rozpočtové opatření 3028/2017
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o navýšení schváleného rozpočtu o částku 361.900
Kč na dokrytí integrace žáků (mzdové náklady asistentů pedagoga). Tuto neinvestiční dotaci
obdržela MČ z rozpočtu hl. m. Prahy pro zřízené příspěvkové organizace.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 13 213 17
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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 3028/2017, dle přílohy, které
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

18.

Různé

Radek Rejna

Mgr. Michaela Bernardová
zástupkyně starostky
MČ Praha - Zbraslav
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