Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
11. řádné jednání rady městské části, konané dne
3. 5. 2017 v 15:00 hod.
Přítomni:

M. Bernardová, Z. Wildová, R. Rejna

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

Z. Vejvodová, F. Gaspar

Ověřovatelé:

Z. Wildová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc.č. 1314/30 o výměře 21m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku

3 (3)

Prodej částí pozemků parc.č. 1324/1 a parc.č. 1325/2 na základě předložené žádosti č.j.
1081/2017/OMIR ze dne 27.3.2017

4 (4)

Pronájem nebytového prostoru v části budovy č.p. 626, U Malé řeky, na pozemku parc. č.
139/1 v k.ú. Zbraslav, o výměře 64,23m²

5 (5)

Program regenerace městské památkové zóny MČ Praha–Zbraslav

6 (6)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu - Rekonstrukce pěších propojení Boženy
Stárkové a Nad Parkem

7 (7)

Veřejná zakázka na dodávky "MČ Praha-Zbraslav - Dodávka hasičské cisternové
automobilové stříkačky" - zrušení

8 (8)

Uzavření smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod - Pražské vodovody a
kanalizace a.s.

9 (9)

Výsledek e-aukce na dodávky plynu

10 (10)

Příkazní smlouva na zajištění technického dozoru investora při péči o zeleň v r. 2017

11 (11)

Smlouva o umístění nádob pro květiny na sloupy veřejného osvětlení

12 (12)

Smlouva o výpůjčce plakátovací plochy na Zbraslavském náměstí - umístění billboardu

13 (13)

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí věcného daru - Mateřská škola Nad Parkem

14 (14)

Účetní závěrka za rok 2016 - Městská část Praha-Zbraslav

15 (15)

Uzavření Smlouvy o převodu správy majetku hlavního města Prahy – Městská policie hl.
m. Prahy

16 (16)

Veřejnoprávní smlouva - Dětské jesle Zbraslav o.p.s.

17 (17)

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav - dotace do 50.000 Kč

18 (18)

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MČ Praha–Zbraslav - dotace nad 50.000 Kč
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19 (19)

Žádost o přidělení místa v urnovém háji

20 (20)

Stanovení programu zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Zbraslav

21 (21)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc.č. 1314/30 o výměře 21m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada se zabývala žádostí nového vlastníka garáže v ulici Nad Parkem, který podal žádost o
změnu nájemce pozemku pod garáží. Rada svým usnesením odsouhlasila záměr pronájmu výše
uvedeného pozemku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 176 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1314/30 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. 1431/2017/
OMIR, za cenu 85 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,

II.

ukládá
OMIR ve spolupráci s OKT zveřejnit záměr.

3.

Prodej částí pozemků parc.č. 1324/1 a parc.č. 1325/2 na základě předložené žádosti č.j.
1081/2017/OMIR ze dne 27.3.2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu souhlasit s prodejem částí pozemků, na kterých
je umístěn bytový dům. Společenství vlastníků jednotek podalo žádost o koupi zmiňovaných
pozemků.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 177 17

Rada městské části
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I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ souhlasit s prodejem částí pozemků parc. č. 1324/1 o výměře
159 m², druh pozemku: zastavěná plocha a parc. č. 1325/2 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.

pověřuje
zástupce starostky MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením materiálu
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

4.

Pronájem nebytového prostoru v části budovy č.p. 626, U Malé řeky, na pozemku parc. č.
139/1 v k.ú. Zbraslav, o výměře 64,23m²
Předkladatel: Filip Gaspar
Na zveřejněný záměr pronájmu nebytového prostoru v ulici U Malé řeky se přihlásili dva
zájemci. Po uskutečněných ústních jednáních, rada schválila pronájem nebytového prostoru
společnosti Zelený ostrov, který bude v prostorách provozovat prádelnu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 178 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru o výměře 64,23
m² v části budovy č. p. 626, U Malé řeky, na pozemku parc. č. 139/1 v k. ú.
Zbraslav, zapsaném 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,
s právnickou osobou: Zelený ostrov, s. r. o., IČ: 274 45 747, se sídlem: 5. května
3, 250 29 Dobřichovice, na základě přihlášení na zveřejněný záměr č. 0722/2017/
OMIR, pod číslem 1, ze dne 17.3.2017, za cenu 2.150 Kč/m²/rok, na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
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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.

5.

Program regenerace městské památkové zóny MČ Praha–Zbraslav
Předkladatel: Radek Rejna, Zuzana Vejvodová, Michaela Bernardová
Rada předkládá zastupitelstvu ke schválení záměr Programu regenerace městské památkové
zóny městské části. Tento program je směřován k záchraně historicky nejcennějších částí města,
zejména městských památkových rezervací a zón.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 179 17

Rada městské části

I.

II.

doporučuje
a)

Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit záměr zpracování Programu
regenerace městské památkové zóny MČ Praha-Zbraslav;

b)

Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav uložit Radě MČ Praha-Zbraslav předložit
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav ke schválení Programu regenerace městské
památkové zóny MČ Praha-Zbraslav pro období 2018 – 2023;

c)

Radě MČ Praha-Zbraslav a Úřadu MČ Praha-Zbraslav zajistit administrativní
kroky k realizaci tohoto usnesení;

pověřuje
starostku MČ Praha–Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením tohoto
materiálu na nejbližší zasedání Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav.

6.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu - Rekonstrukce pěších propojení Boženy
Stárkové a Nad Parkem
Předkladatel: Radek Rejna
OMH předložil radě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu. Jedná se o rekonstrukci
vybraných chodníků v ulicích Boženy Stárkové a Nad Parkem v rámci poskytnuté dotace hl. m.
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Prahy ve výši 2.100.000 Kč. Na základě směrnice MČ byli osloveni tři uchazeči, kteří poslali
cenové nabídky. Rada schválila zadání veřejné zakázky společnosti P-V rekultivace, s. r. o.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 180 17

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu S 11/2016
ze dne 17.10.2016, zadání veřejné zakázky malého rozsahu - "Rekonstrukce
pěších propojení Boženy Stárkové a Nad Parkem", společnosti: P-V rekultivace,
s. r. o., IČ: 257 15 607, se sídlem: Pod Svahem 788/9, 147 00 Praha 4, za cenu
2.051.264,60 Kč včetně DPH;

II.

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

III.

ukládá
OMH a OKT provést potřebné administrativní kroky.

7.

Veřejná zakázka na dodávky "MČ Praha-Zbraslav - Dodávka hasičské cisternové
automobilové stříkačky" - zrušení
Předkladatel: Radek Rejna
Rada rozhodla o zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávku hasičské
automobilové stříkačky z toho důvodu, že ve stanoveném termínu zadavatel neobdržel žádnou
obálku s nabídkou.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0R
Usnesení č. R 11 181 17

Rada městské části

rozhoduje
v souladu s § 127 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o
zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem "MČ
Praha-Zbraslav - Dodávka hasičské cisternové automobilové stříkačky" (dále jen
"Zakázka") a to s ohledem na skutečnost, že zadavatel neobdržel ve lhůtě pro

5

podání nabídek (tj. do 27.4.2017 do 12:00 hodin) žádnou obálku s nabídkou, a v
zadávacím řízení tak není po uplynutí lhůty pro podání nabídek žádný účastník
zadávacího řízení.
8.

Uzavření smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod - Pražské vodovody a
kanalizace a.s.
Předkladatel: Filip Gaspar, Hana Haubertová
Rada schválila uzavření smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod se společností Pražské
vodovody a kanalizace, a. s. Smlouvy uzavřené před rokem 2014 jsou platné, ale nesplňují
právní úpravu. V nových smlouvách jsou mimo základních informací uváděny i důležité
parametry a limity.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 182 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod se společností: Pražské
vodovody a kanalizace, a. s., se sídlem: Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 - Hostivař,
IČ: 256 56 635,
č. 30375179/3, pro objekt Žitavského 500, Praha-Zbraslav,
č. 30376404/2 pro objekt Ke Dračkám, parc. č. 2025/13 v k. ú. Zbraslav,
č. 30334585/4, pro objekt Elišky Přemyslovny 399, Praha-Zbraslav,
č. 30288150/3, pro objekt parc. č. 32 v k. ú. Zbraslav,
č. 30376014/3, pro objekt U Prádelny 668, Praha-Zbraslav
v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.
Termín: 10.5.2017

9.

Výsledek e-aukce na dodávky plynu
Předkladatel: Filip Gaspar, Hana Haubertová
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MČ se v roce 2015 zapojila do E-aukce energií. Byly uzavřeny smlouvy se společností ARMEX
ENERGY, a. s. na dodávku plynu do objektů MČ a škol. Nyní se MČ zapojila do aukce energií
opětovně. Dle výsledků je možné ušetřit 100.000 Kč za rok pro bytové a nebytové objekty
ve správě MČ. Nejlevnější nabídku zemního plynu nabídla společnost SPP CZ, a. s. Rada
souhlasila s uzavřením smlouvy s vítěznou společností.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 183 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
výsledek e-aukce na dodávky plynu pro MČ,

II.

souhlasí
s uzavřením smlouvy s vítěznou společností: SPP CZ, a. s., IČ: 284 88 016, se
sídlem: Nové Sady 996/25, 602 00 Brno, v předloženém znění,

III.

pověřuje
starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem smlouvy dle
bodu II. tohoto usnesení;
Termín: 10.5.2017

IV.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

10.

Příkazní smlouva na zajištění technického dozoru investora při péči o zeleň v r. 2017
Předkladatel: Radek Rejna
OMH předložil radě ke schválení Příkazní smlouvu na zajištění technického dozoru při péči o
zeleň, kterou bude v letošním roce zajišťovat společnost AQUIK, s. r. o. Kontrolu nad správně
odvedenou prací bude provádět Karel Vodička - Zahradnické služby. Rada schválila uzavření
smlouvy s panem Vodičkou.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 184 17

Rada městské části

I.

schvaluje

7

uzavření smlouvy na zajištění technického dozoru investora při péči o veřejnou
zeleň pro rok 2017, s fyzickou osobou: Karel Vodička, IČ: 496 68 765, se sídlem:
Pod Havlínem 748, 156 00, Praha-Zbraslav, ve výši 46.100 Kč bez DPH;

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní kroky.

11.

Smlouva o umístění nádob pro květiny na sloupy veřejného osvětlení
Předkladatel: Hana Haubertová, Radek Rejna
OMH předložil radě návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce sloupů veřejného osvětlení k
umístění květinových nádob pro osázení. Tento návrh k uzavření smlouvy je na základě změny
správce sloupů veřejného osvětlení.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 185 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce sloupů veřejného osvětlení k instalaci květinových
nádob, se společností: TRADE CENTRE PRAHA, a. s., IČ: 004 09 316, se
sídlem: Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2, 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.

12.

Smlouva o výpůjčce plakátovací plochy na Zbraslavském náměstí - umístění billboardu
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Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada projednávala materiál ve věci výpůjčky plakátovací plochy na budově bývalého pivovaru
na Zbraslavském náměstí za účelem zveřejnění fotografie Zbraslavského náměstí z roku 1930.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 186 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce plakátovací plochy o rozměrech 5,06 m x 2,37
m, umístěné na levém křídle stavby bez č. p. / č. e. (jiná stavba) na pozemku
parc. č. 23/1 zapsaném v katastru nemovitostí na LV č. 1723, k. ú. Zbraslav, u
Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na dobu
určitou od 3.5.2018 do 31.12.2018, s vlastníkem nemovitosti, v předloženém
znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

13.

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí věcného daru - Mateřská škola Nad Parkem
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada souhlasila s přijetím věcného daru příspěvkové organizaci MŠ Nad Parkem od Spolku
rodičů při Mateřské škole Nad Parkem. Jedná se o puzzle a 4 balanční prkna.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 187 17

Rada městské části

I.

souhlasí
ve smyslu § 37 b odst. 1) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, s přijetím věcného daru v hodnotě 2.949
Kč, od spolku: Spolek rodičů při Mateřské škole Nad Parkem, sídlo: Nad Parkem
1181, 156 00 Praha-Zbraslav, příspěvkovou organizací Mateřská škola Nad
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Parkem, IČ: 700 98 093, na základě žádosti č.j.: 1449/20107/OKT, ze dne
26.4.2017;

II.

ukládá
OKT informovat ředitelku Mateřské školy Nad Parkem o usnesení RMČ.

14.

Účetní závěrka za rok 2016 - Městská část Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada svým usnesením schválila účetní závěrku k 31.12.2016 městské části.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 188 17

Rada městské části

I.

schvaluje
účetní závěrku k 31.12.2016 Městské části Praha-Zbraslav, IČ: 002 41 857, se
sídlem Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav v předloženém znění,

II.

ukládá
OFR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

15.

Uzavření Smlouvy o převodu správy majetku hlavního města Prahy – Městská policie hl.
m. Prahy
Předkladatel: Filip Gaspar, Hana Haubertová
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o převodu správy majetku hl. m.
Prahy za účelem zlepšení materiálně-technického vybavení strážníků Městské policie hl. m.
Prahy. MČ nakládají se svěřeným majetkem hl. m. Prahy, a městská policie je orgánem HLMP
bez právní subjektivity, a je tedy nezbytné uzavřít smlouvu o převodu správy majetku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 189 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit uzavření smlouvy o převodu správy
majetku hlavního města Prahy za účelem zlepšení materiálně - technického
vybavení strážníků Městské policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství
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Městské policie Prahy 5/okrskové služebny Žabovřeská 1227, 156 00 PrahaZbraslav, v předloženém znění;

II.

pověřuje
zástupce starostky MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením materiálu
dle bodu I. tohoto usnesení na nejbližší zasedání Zastupitelstvu MČ PrahaZbraslav.

16.

Veřejnoprávní smlouva - Dětské jesle Zbraslav o.p.s.
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Dětským jeslím Zbraslav. Účelem této smlouvy je poskytnutí finančních prostředků na
zakoupení herní sestavy na zahradu pro děti. Jelikož jesle nejsou příspěvkovou organizací, je
nezbytné veškeré příspěvky řešit cestou uzavření veřejnoprávní smlouvy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 190 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace společnosti Dětské jesle Zbraslav o.p.s., IČ: 256 56 651, se
sídlem: Jaromíra Vejvody 1400, 156 00 Praha-Zbraslav, v roce 2017, ve výši
178.000 Kč, na základě žádosti č. j.: 0939/20147/OKT ze dne 16.3.2017, v
předloženém znění,

II.

pověřuje
radní MČ Praha–Zbraslav, Mgr. Zuzanu Wildovou, předložením tohoto materiálu
na nejbližší zasedání Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav.

17.

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav - dotace do 50.000 Kč
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Wildová
Na Výzvu k podávání žádostí v rámci Programu na systémovou podporu neziskovým
organizacím pro rok 2017 bylo předloženo celkem 10 žádostí. Všechny žádosti vyhověly
podmínkám.
Na Výzvu k podávání žádostí v rámci Programu v oblasti komunitních projektů pro rok 2017
bylo předloženo celkem 20 žádostí, které celkem obsahují 37 projektů. Všechny žádosti
vyhověly podmínkám.
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Rada vzala na vědomí doporučení hodnotící komise po posuzování žádostí o dotace, a schválila
uzavření veřejnoprávních smluv.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 191 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
doporučení hodnotící komise pro posuzování žádostí o dotace v rámci Programů
pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha-Zbraslav,

II.

schvaluje
v souladu s § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových
dotací z rozpočtu Městské části Prahy–Zbraslav z Programů pro poskytování
dotací z rozpočtu Městské části Praha-Zbraslav na podporu aktivit na území
městské části, v celkové výši 425.700, Kč pro jednotlivé žadatele uvedené v
příloze číslo 1 tohoto usnesení.

III.

schvaluje
závazný vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ PrahaZbraslav, který je uveden v příloze číslo 2 tohoto usnesení,

IV.

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

18.

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MČ Praha–Zbraslav - dotace nad 50.000 Kč
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Na základě výzev k podávání žádostí o dotaci, přišlo celkem 30 žádostí. Ve 12ti případech
přesahuje doporučená dotace výši 50.000 Kč, a je tedy třeba, aby tyto Smlouvy o poskytnutí
účelové dotace schválilo zastupitelstvo. Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu vzít na
vědomí doporučení hodnotící komise a schválit uzavření veřejnoprávních smluv.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 192 17

Rada městské části
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I.

bere na vědomí
doporučení hodnotící komise pro posuzování žádostí o dotace v rámci Programů
pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha-Zbraslav,

II.

doporučuje
a)

Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav vzít na vědomí doporučení hodnotící komise
pro posuzování žádostí o dotace v rámci Programů pro poskytování dotací z
rozpočtu Městské části Praha -Zbraslav,

b)

Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav v souladu s § 89 odst. 2 písmeno b) zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, schválit
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Městské
části Prahy–Zbraslav z Programů pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části
Praha-Zbraslav na podporu aktivit na území městské části, v celkové výši 963.250
Kč, pro jednotlivé žadatele uvedené v příloze číslo 1 tohoto usnesení,

c)

III.

Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav schválit závazný vzor smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav, který je uveden v příloze č. 2
tohoto usnesení,

pověřuje
zástupkyni starostky, Mgr. Michaelu Bernardovou, předložením materiálu dle
bodu II. Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

19.

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 11 193 17

Rada městské části

I.

souhlasí
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s přidělením místa v urnovém háji na základě žádosti č.j. 1355/2017/OMH ze dne
18.4.2017,

II.

ukládá
OMH informovat žadatele.

20.

Stanovení programu zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Zbraslav
Předkladatel: Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
Rada stanovila program 17. řádného zasedání ZMČ Praha-Zbraslav.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 194 17

Rada městské části

I.

schvaluje
program zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Zbraslav v souladu s § 94
a § 64 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
program 17. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Zbraslav, dne
15.5.2017, v předloženém znění;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

21.

Různé

Mgr. Zuzana Wildová

Radek Rejna
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