Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
14. řádné jednání rady městské části, konané dne
29. 5. 2017 v 16:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, M. Bernardová, Z. Wildová (příchod v 15.50 h), R. Rejna

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

F. Gaspar

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Smlouva o užití části objektu - Sala terreny v Zámku Zbraslav

3 (3)

Dokumentace pro stavební povolení „Stavba č. 0100 – TV Zbraslav, etapa 0015 –
Žabovřeská“

4 (4)

Dokumentace pro spojené územní rozhodnutí a vodohospodářské stavební povolení a
stavební povolení speciálního stavebního úřadu dopravních staveb stavby „Rekonstrukce
komunikace Na Staré, Praha 5“

5 (5)

Dohoda o narovnání, jejímž předmětem jsou pozemky parc.č. 1301/1, 1302/1, 1303/19,
1303/30 a 1304/7 v k.ú. Zbraslav

6 (6)

Záměr pronajmout část pozemku parc.č. 1303/30 o výměře 5m² v k.ú. Zbraslav v lokalitě
ulice Lomařská

7 (7)

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1314/30 o výměře 21m² v k.ú. Zbraslav

8 (8)

Dokumentace pro ohlášení stavby „Přístavba řadového rodinného domu, Zbraslav“

9 (9)

Dokumentace pro spojené územní a stavební řízení „Rodinný dvojdům Zbraslav“

10 (10)

Dokumentace pro stavební řízení „Nástavba rodinného domu, interiérové úpravy, výměna
střechy, Zbraslav, Fuchsova č.p.1036“

11 (11)

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti ze dne 1.6.2005

12 (12)

Smlouva o výpůjčce nebytového prostoru o výměře195m² v pavilonu HP 1 v budově č.p.
1227,ulice Žabovřeská, Praha-Zbraslav, na pozemku parc.č. 2909/16 v k.ú. Zbraslav

13 (13)

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 112 Lomařská 824

14 (14)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování návrhu pro akci
„SLUNEČNÍ MĚSTO – revitalizace prostranství“

15 (15)

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

16 (16)

Uzavření Dodatku č. 3 k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti
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17 (17)

Smlouva č. 0005899079 o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběr se
společností PPD, a.s.

18 (18)

Výpověď smlouvy č. 30/2017 o provedení úklidových služeb se společností TS plus servis
s.r.o.

19 (19)

Návrh na vyřazení majetku z evidence - Mateřská škola Nad Parkem

20 (25)

Pronájem Divadla Jana Kašky - Amatérská divadelní asociace

21 (26)

Výpůjční doba místní knihovny v letních měsících

22 (27)

Závěrečný účet Městské části Praha-Zbraslav za rok 2016

23 (28)

Rozpočtové opatření 9/2017

24 (29)

Plná moc k podávání daňových tvrzení

25 (30)

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru - Základní škola
Vl. Vančury

26 (31)

Stanovení programu zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Zbraslav

27 (32)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Smlouva o užití části objektu - Sala terreny v Zámku Zbraslav
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o užití objektu Sala terreny v Zámku Zbraslav za účelem
uspořádání vystoupení žáků Základní umělecké školy dne 30.5.2017 v rámci projektu ZUŠ Open
2017.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 214 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením trojstranné Smlouvy o užití části objektu Sala terreny v Zámku
Zbraslav, dle ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
s vlastníky objektu zaps. na LV 1864 pro k. ú. Zbraslav (791733), a to budovy s č.
p. 2, stojící na pozemku parc. č. 2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavby bez č. p.
(garáže), stojící na pozemku parc. č. 15, a s poskytovatelem, který je na základě
smlouvy o nájmu nemovitostí č. 2009101014 ze dne 10. 9. 2009, nájemcem těchto
nemovitostí, za účelem uspořádání vystoupení žáků Základní umělecké školy
Praha-Zbraslav a Big bandu Biskupská a vystavení prací výtvarného oboru dne
30.5.2017 v době od 12:00 do 20:00 hodin, v předloženém znění;
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II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení a informovat
ředitele ZUŠ Praha-Zbraslav o usnesení RMČ.

3.

Dokumentace pro stavební povolení „Stavba č. 0100 – TV Zbraslav, etapa 0015 –
Žabovřeská“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada odsouhlasila projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Předmětem stavby je
rekonstrukce komunikace v úseku od ulice E. Přemyslovny po křižovatku s ulicí K Peluňku.
Jedná se také o doplnění chodníků, parkovacích zálivů, přechodů a nových přístřešku na
autobusových zastávkách. Stavební komise se stavbou souhlasila.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 215 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení „Stavba č. 0100 –
TV Zbraslav, etapa 0015 – Žabovřeská“,

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

4.

Dokumentace pro spojené územní rozhodnutí a vodohospodářské stavební povolení a
stavební povolení speciálního stavebního úřadu dopravních staveb stavby „Rekonstrukce
komunikace Na Staré, Praha 5“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada odsouhlasila projektovou dokumentaci pro spojené územní řízení a stavební řízení.
Předmětem projektu je návrh stavebních úprav ulice Na Staré a na ní navazujících ulic - Ke
Stanici, K Řece a K Zahradám. Návrh stavebních úprav obsahuje kompletní rekonstrukci
celého uličního prostoru včetně konstrukcí komunikací, usměrnění dopravního režimu, zvýšení
bezpečnosti a návrh funkčního odvodnění v celém řešeném prostoru. Stavební komise se stavbou
souhlasila.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 216 17

Rada městské části

I.

souhlasí
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s předloženou projektovou dokumentací pro spojené územní rozhodnutí a
vodohospodářské stavební povolení a stavební povolení speciálního stavebního
úřadu dopravních staveb, stavby „Rekonstrukce komunikace Na Staré, Praha 5“,

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

5.

Dohoda o narovnání, jejímž předmětem jsou pozemky parc.č. 1301/1, 1302/1, 1303/19,
1303/30 a 1304/7 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Proti MČ byla podaná žaloba majitelkou shora uvedených pozemků, ve které se domáhá vydání
bezdůvodného obohacení spočívajícího v užívání pozemků bez právního důvodu po dobu dvou
let. Rada schválila uzavření Dohody o narovnání, ve které se městská část zavazuje zaplatit
45.000 Kč jako náhradu za užívání pozemků.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 217 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dohody o narovnání, jejímž předmětem jsou pozemky parc. č. 1301/1,
1302/1, 1303/19, 1303/30 a 1304/7 v k. ú. Zbraslav, vše zapsané na LV 1707
vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště
Praha, vlastnické právo hlavního města Praha, svěřená správa Městská část PrahaZbraslav, 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.

6.

Záměr pronajmout část pozemku parc.č. 1303/30 o výměře 5m² v k.ú. Zbraslav v lokalitě
ulice Lomařská
Předkladatel: Filip Gaspar
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Rada souhlasila se záměrem pronájmu části pozemku. Jedná se o travnatou plochu - zeleň, která
funkčně souvisí s bytovými domy v Lomařské ulici. Pozemek bude využívaný pro umístění
pergoly a zůstane veřejně přístupný.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 218 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout část pozemku parc. č. 1303/30 o výměře 5 m², druh
pozemku: ostatní plocha, 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. 1677/2017/OMIR, za
cenu 11 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,

II.

ukládá
OMIR ve spolupráci s OKT zveřejnit záměr.

7.

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1314/30 o výměře 21m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Na vyvěšený záměr pronájmu pozemku pod garáží v ulici Nad Parkem, se přihlásil jediný
zájemce, a to majitel zmiňované garáže. Rada schválila uzavření Nájemní smlouvy na pronájem
pozemku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 219 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku 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 PrahaZbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, zájemci na základě
předložené žádosti čj. 1431/2017/OMIR ze dne 26.4.2017, za cenu 85 Kč/m²/rok,
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
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II.

souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy 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.

8.

Dokumentace pro ohlášení stavby „Přístavba řadového rodinného domu, Zbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s projektovou dokumentací pro ohlášení stavby týkající se přístavby řadového
rodinného domu. Předmětem je přístavba dvou místností, posun garáže a nástavba místnosti nad
garáží. Rada s předloženou projektovou dokumentací souhlasila. Nutné je dořešit se žadatelem
přístup na část pozemku, protože přístavba zasahuje rohem až k hranici pozemku žadatele.
Stavební komise se stavbou souhlasila.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 220 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro ohlášení stavby „Přístavba řadového
rodinného domu, Zbraslav“,

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

9.

Dokumentace pro spojené územní a stavební řízení „Rodinný dvojdům Zbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada odsouhlasila projektovou dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení. Předmětem je
novostavba dvojdomu, která bude dvoupodlažní. Stavební komise se stavbou souhlasila.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 221 17

Rada městské části
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I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro spojené územní a stavební řízení
„Rodinný dvojdům Zbraslav“,

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

10.

Dokumentace pro stavební řízení „Nástavba rodinného domu, interiérové úpravy, výměna
střechy, Zbraslav, Fuchsova č.p.1036“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení. Předmětem je
nástavba stávajícího rodinného domu, kdy vznikne jednotka s kuchyní a 2 pokoji s WC a
koupelnou. Stavební komise souhlasila bez připomínek.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 222 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení „Nástavba rodinného
domu, interiérové úpravy, výměna střechy, Zbraslav, Fuchsova č.p. 1036“,

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

11.

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti ze dne 1.6.2005
Předkladatel: Michaela Bernardová, Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části nemovitosti, objektu cukrárny na
Zbraslavském náměstí. Dodatek ošetřuje užívání místnosti toalet pro veřejnost.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 223 17

Rada městské části

I.

schvaluje
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uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti ze dne 1.6.2005 s
fyzickou osobou podnikající: Karel Korecký, IČ: 664 89 628, se sídlem: V Bílce
684, 156 00 Praha-Zbraslav, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.
Termín: 5.6.2017

12.

Smlouva o výpůjčce nebytového prostoru o výměře195m² v pavilonu HP 1 v budově č.p.
1227,ulice Žabovřeská, Praha-Zbraslav, na pozemku parc.č. 2909/16 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v Žabovřeské 1227. Smlouva
bude uzavřena s Městskou policií hl. m. Prahy, která prostor využívá od roku 2012.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 224 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru o výměře 195 m² v pavilonu
HP 1 v budově č.p. 1227, ulice Žabovřeská, Praha-Zbraslav, na pozemku parc.
č. 2909/16 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 PrahaZbraslav, na základě žádosti č.j. 1203/2017/OMIR ze dne 5.4.2017 s Hlavním
městem Praha - Městskou policií hl. m. Prahy, IČ: 000 645 81, Mariánské náměstí
2, 110 01 Praha 1, na dobu určitou 5 let s výpovědní lhůtou 6 měsíců,

II.

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

8

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

13.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 112 Lomařská 824
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt v Lomařské ulici.
Nájemník bytu se přestěhoval do Domu s pečovatelskou službou ve Zbraslavi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 225 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 112 v Lomařské 824,
Praha-Zbraslav ke dni 31.5.2017, a to na základě žádosti č.j. 1819/2017/OMH ze
dne 25.5.2017, v předloženém znění;

II.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

14.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování návrhu pro akci
„SLUNEČNÍ MĚSTO – revitalizace prostranství“
Předkladatel: Radek Rejna
Rada vzala na vědomí protokol poroty o hodnocení nabídek veřejné zakázky. Do výběrového
řízení se přihlásila pouze jedna společnost. Porota konstatovala, že negativa návrhu převládají
nad pozitivním přínosem, a v současném stavu plánování rozvoje obce nedoporučila předložený
návrh k realizaci. Rada tedy rozhodla o zrušení veřejné zakázky.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 226 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
a)

protokol poroty o hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu pro akci
"SLUNEČNÍ MĚSTO - revitalizace prostranství";
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b)

II.

cenovou nabídku uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu pro akci "SLUNEČNÍ
MĚSTO - revitalizace prostranství" pana Ing. arch. Mikoláše Vavřína,
Architektonické kanceláře IAV, IČ 102 13 881, se sídlem Flemingovo nám.
4/1418, 160 00 Praha 6 na zpracování krajinářsko-architektonického návrhu;

rozhoduje
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování krajinářskoarchitektonického návrhu pod názvem „SLUNEČNÍ MĚSTO - revitalizace
prostranství“;

III.

ukládá
OMIR informovat uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování
krajinářsko-architektonického návrhu pod názvem „SLUNEČNÍ MĚSTO revitalizace prostranství“o usnesení RMČ.

15.

Uzavření smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod – Pražské vodovody a
kanalizace a.s.
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod se společností PVK,
a. s. V nově uzavřených smlouvách budou uvedeny povinné parametry jako jakost dodávané
pitné vody včetně tlaku v místě napojení, a při odvádění odpadních vod pak limity možného
znečištění vypouštěných vod.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 227 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. 34007551/2, pro objekt U Klubovny 914, Praha-Zbraslav,
č. 30288189/4, pro objekt K Přístavišti 610, Praha-Zbraslav,
č. 30246647/2, pro objekt. parc. č. 3274 v k. ú. Zbraslav,
č. 30003255/3, pro objekt Strakonická 24, Praha-Zbraslav,
v předloženém znění;
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II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.
Termín: 5.6.2017

16.

Uzavření Dodatku č. 3 k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada odsouhlasila uzavření dodatku k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti s Českou
pojišťovnou, a. s.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 228 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 3 k Pojistné smlouvě č. 899-14888-11, o pojištění
odpovědnosti uzavřené dne 19.5.2014 se společností Česká pojišťovna, a. s., IČ:
452 72 956, se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, v předloženém znění,

II.

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

III.

ukládá
OFR zajistit administrativní kroky k plnění usnesení.

17.

Smlouva č. 0005899079 o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběr se
společností PPD, a.s.
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila smlouvu o připojení k distribuční soustavě dvou pavilonů v ulici Žabovřeská
1227. Jde o stávající pavilony, ve kterých má být umístěno Kulturně komunitní centrum.
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souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 229 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy číslo č. 0005899079 o připojení k distribuční soustavě kategorie
maloodběr, dvou pavilonů v objektu čp. 1227, v ulici Žabovřeská, Praha-Zbraslav,
se společností: Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a. s., IČ: 274 03 505, se sídlem U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, v
předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní úkony.

18.

Výpověď smlouvy č. 30/2017 o provedení úklidových služeb se společností TS plus servis
s.r.o.
Předkladatel: Filip Gaspar, Hana Haubertová
Rada vzala na vědomí výpověď Smlouvy o provedení úklidových služeb se společností TSplus
servis, s. r. o. Zmiňovaná společnost uklízela budovu ÚMČ a Místní knihovnu Zbraslav.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 230 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
výpověď Smlouvy č. 30/2017 o provedení úklidových služeb se společností
TSplus servis, s. r. o., se sídlem: Pražská 386, 252 41 Dolní Břežany, Praha-západ,
IČ: 280 78 721, v předloženém znění;

II.

schvaluje
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rozvázat smlouvu dohodou, před uplynutím tříměsíční výpovědní doby k datu
31.5.2017;

III.

pověřuje
starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem Dohody o
ukončení smlouvy o provedení úklidových služeb dle bodu II. tohoto usnesení;
Termín: 1.6.2017

IV.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.

19.

Návrh na vyřazení majetku z evidence - Mateřská škola Nad Parkem
Předkladatel: Zuzana Wildová
Paní ředitelka MŠ Nad Parkem předložila svému zřizovateli návrh na vyřazení nepotřebného
majetku z evidence. Rada souhlasila s vyřazením majetku.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 231 17

Rada městské části

I.

souhlasí
v 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 96.620 Kč z majetkové evidence příspěvkové organizace Mateřská škola
Nad Parkem, IČ: 700 98 093, na základě žádosti ředitelky mateřské školy č.j.:
1761/2017/OFR ze dne 19.5.2017;

II.

ukládá
OFR informovat žadatele o usnesení RMČ.

20.

Pronájem Divadla Jana Kašky - Amatérská divadelní asociace
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu Divadla Jana Kašky. 25. listopadu
proběhne v divadle přehlídka amatérských divadelních souborů.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 232 17

13

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytového prostoru - Divadla
Jana Kašky na dobu určitou dne 25. listopadu 2017 od 8:00 do 23:00 hodin, se
spolkem: Amatérská divadelní asociace, IČ: 003 00 101, se sídlem: Záveská
871/2, Praha 15 – Hostivař, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní kroky a zajistit v požadovaném termínu
zpřístupnění pronajatých prostor.
Termín: 25.11.2017

21.

Výpůjční doba místní knihovny v letních měsících
Předkladatel: Michaela Bernardová
Vzhledem k tomu, že návštěvnost knihovny je v průběhu letních prázdnin každoročně nižší,
požádala Místní knihovna Zbraslav o úpravu výpůjční doby. Rada souhlasila se zkrácením
výpůjční doby.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 233 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se zkrácením výpůjční doby v Místní veřejné knihovně v Praze-Zbraslavi v
době letních prázdnin od 1.7. do 1.9.2017 z provozně technických důvodů, dle
předloženého návrhu uvedeného v důvodové zprávě;

II.

ukládá
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Oddělení Místní knihovna Zbraslav zajistit administrativní kroky k realizaci
tohoto usnesení.
22.

Závěrečný účet Městské části Praha-Zbraslav za rok 2016
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s návrhem Závěrečného účtu MČ Praha-Zbraslav a doporučuje zastupitelstvu
odsouhlasit Závěrečný účet a přijmout Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Zbraslav za rok 2016.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 234 17

Rada městské části

I.

souhlasí
dle ustanovení § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění s návrhem Závěrečného účtu Městské části
Praha-Zbraslav za rok 2016 v předloženém znění;

II.

doporučuje
Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav
a) schválit v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Závěrečný účet MČ Praha-Zbraslav
za rok 2016, v předloženém znění;
b) přijmout v souladu s ustanovení § 39 zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Zbraslav za rok 2016, v
předloženém znění;

III.

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

23.

Rozpočtové opatření 9/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení rozpočtu o částku 152.600 Kč, která je
věnována příspěvkovým organizacím.
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souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 235 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 9/2017, dle přílohy, které je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

24.

Plná moc k podávání daňových tvrzení
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s udělením plné moci paní Němcové, k elektronickému podávání a podepisování
veškerých řádných, opravných a dodatečných daňových tvrzení.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 236 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s udělením plné moci paní Mileně Němcové k elektronickému podávání a
podepisování veškerých řádných, opravných a dodatečných daňových tvrzení (tj.
přiznání, vyúčtování, hlášení) včetně kontrolního hlášení a výpisu z evidence pro
daňové účely podle § 92 a zákona o DPH;

II.

ukládá
OFR zajistit administrativní kroky k realizaci usnesení.

25.

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru - Základní škola
Vl. Vančury
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 5.510 Kč. Finanční dar bude použit výhradně
k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro jednoho žáka základní školy.
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souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 237 17

Rada městské části

I.

souhlasí
ve smyslu § 37b odst. 1) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, s přijetím účelového finančního daru ve výši
5.510 Kč, od společnosti: WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČ: 242 31 509, se
sídlem: Vlastislavova 152/4,140 00 Praha 4, příspěvkovou organizací Základní
škola Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 961, na základě žádosti č. j.:
1852/2017, ze dne 29.5.2017;

II.

ukládá
OKT informovat žadatele o usnesení RMČ.

26.

Stanovení programu zasedání Zastupitelstva městské části Praha–Zbraslav
Předkladatel: Hana Haubertová
Rada schválila program 18. řádného zasedání ZMČ Praha-Zbraslav.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 238 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 18. řádného jednání Zastupitelstva městské části Praha–Zbraslav, dne
19.6.2017, v předloženém znění;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

27.

Různé
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Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Radek Rejna
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