Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
16. řádné jednání rady městské části, konané dne
14. 6. 2017 v 15:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, M. Bernardová, Z. Wildová

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

R. Rejna, F. Gaspar

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, Z. Wildová

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Záměr odprodat pozemek parc.č. 3222/1 o výměře 212 m², k.ú. Zbraslav

3 (3)

Smlouva o výpůjčce částí pozemků parc. č. 123/1 a parc.č. 174 v k.ú. Zbraslav o celkové
výměře 320 m² v ulicích U Malé řeky a K Přístavišti

4 (4)

Dokumentace pro územní a stavební řízení stavby „Novostavba rodinného domu na
poz.č.2465/2, k.ú. Zbraslav“

5 (5)

Architektonická studie rekultivace okolí Základní školy Vl. Vančury, Praha-Zbraslav, Nad
Parkem 1180

6 (6)

Smlouva o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení na území
hlavního města Prahy

7 (7)

Záměr vypůjčit místnost č. 214 v Domě s pečovatelskou službou, U Včely 1442, PrahaZbraslav na dobu určitou do 31.7.2018

8 (8)

Vyjádření k žádosti o snížení nájemného - byt č. 104 Lomařská 824

9 (9)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Opravy bytu č. 112 Lomařská 824"

10 (10)

Žádost o splátkový kalendář na nedoplatek za služby 2016 v bytě č. 217 v DsPS

11 (11)

Smlouva na servis vzduchotechniky a klimatizace v objektu DsPS - HVZT s.r.o.

12 (12)

Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní škola Vladislava Vančury, PrahaZbraslav

13 (13)

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Parkem

14 (14)

Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Praha-Zbraslav

15 (15)

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav

16 (16)

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova

17 (17)

Žádosti o přidělení místa v urnovém háji

18 (18)

Výpůjčka Městské zahrady za účelem cvičení TAJ-ČI
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19 (19)

Výpůjčka Městské zahrady za účelem uspořádání výstavy bonsají

20 (20)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu pro akci „Provádění úklidových služeb v
budovách Úřadu městské části Praha-Zbraslav“

21 (21)

Finanční dar pro Bytové družstvo PANEL

22 (22)

Finanční dar organizátorovi akce Pražské cyklozvonění 2017

23 (23)

Rozpočtové opatření 10/2017

24 (24)

Rozpočtové opatření 3029/2017

25 (25)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Záměr odprodat pozemek parc.č. 3222/1 o výměře 212 m², k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
MČ při inventarizaci majetku zjistila, že přes část pozemku parc. č. 3222 vede železniční trať.
Na základě jednání se Správou železničních dopravních cest bylo dohodnuto, že SŽDC si část
pozemku odkoupí. Rada souhlasila se záměrem pozemek prodat.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 16 241 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem prodat pozemek parc. č. 3222/1 o výměře 212 m², druh pozemku:
ostatní plocha, zapsaný na LV 1707 vlastnické právo pro Hlavní město Praha,
svěřená správa MČ Praha–Zbraslav, který byl oddělen z pozemku parc. č.
3222 vše k. ú. Zbraslav geometrickým plánem č. 2959-10/2017 na základě
předložené žádosti č.j. 3913/2016/OMIR ze dne 28.12.2016 za cenu 135.640 Kč
dle znaleckého posudku č. 735-23/17;

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.
Termín: 15.6.2017

3.

Smlouva o výpůjčce částí pozemků parc. č. 123/1 a parc.č. 174 v k.ú. Zbraslav o celkové
výměře 320 m² v ulicích U Malé řeky a K Přístavišti
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce výše uvedených pozemků s Pražskou
vodohospodářskou společností. PVK je investorem stavby "Rekonstrukce kanalizace, ul. K
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Přístavišti, Praha 5". Jedná se o rekonstrukci stávající dešťové kanalizace a vybudování nové
hradidlové komory.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 16 242 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce částí pozemků parc. č. 123/1, druh pozemku:
ostatní plocha a parc. č. 174, druh pozemku: ostatní plocha, o celkové výměře
320 m² v k. ú. Zbraslav, zapsaných 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. 1489/2017/OMIR ze dne 26.4.2017 s Pražskou
vodohospodářskou společností, a. s., IČ: 25656112, Žatecká 110/2, 110 01 Praha
1, na dobu určitou od 1.7.2017 do 31.8.2018, v předloženém znění,

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.

4.

Dokumentace pro územní a stavební řízení stavby „Novostavba rodinného domu na
poz.č.2465/2, k.ú. Zbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s předloženou projektovou dokumentací týkající se novostavby rodinného
domu, venkovního bazénu a garáže. Objekt bude třípodlažní s několika terasami a lodžií. Budou
v něm umístěny 3 bytové jednotky. Stavební komise s dokumentací souhlasila, avšak doporučila
prověřit soulad dokumentace s Pražskými stavebními předpisy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 16 243 17

Rada městské části

I.

souhlasí
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s předloženou projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení stavby
„Novostavba rodinného domu na poz.č.2465/2, k.ú. Zbraslav“,

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

5.

Architektonická studie rekultivace okolí Základní školy Vl. Vančury, Praha-Zbraslav, Nad
Parkem 1180
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila Architektonickou studii rekultivace okolí ZŠ Vl. Vančury. Před dokončením
rekonstrukce a rozšíření objektu základní školy v návaznosti k plánované modernizaci
sportoviště a budoucího zateplení fasád budovy školy, bylo nutné esteticky zlepšit okolí školy.
Jedná se o zlepšení prostranství u hlavního vstupu a zlepšení zpevněných ploch u bočních vstupů
do objektů.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 16 244 17

Rada městské části

I.

schvaluje
Architektonickou studii rekultivace okolí základní školy Vl. Vančury, PrahaZbraslav, Nad Parkem 1180, 156 00 Praha-Zbraslav, zpracovanou Ing. arch.
Dorotou Kluska, IČ: 748 38 016, v předloženém znění;

II.

ukládá
OMIR informovat zpracovatele studie o usnesení RMČ.

6.

Smlouva o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení na území
hlavního města Prahy
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného
osvětlení se společností TRADE CENTRE PRAHA, a. s. Je to z důvodu ukončení smluvního
vztahu hlavního města Prahy se společností ELTODO-CITELUM, s. r. o.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 16 245 17

Rada městské části

I.

schvaluje
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uzavření Smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného
osvětlení na území hlavního města Prahy, se společností TRADE CENTRE
PRAHA, a. s., IČ: 004 09 316, se sídlem Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2, na
dobu určitou do 31.12.2017, v předloženém znění,

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.

7.

Záměr vypůjčit místnost č. 214 v Domě s pečovatelskou službou, U Včely 1442, PrahaZbraslav na dobu určitou do 31.7.2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, souhlasila se záměrem vypůjčit místnost v Domě s pečovatelskou
službou. Záchranná služba Asociace Samaritánů ČR Praha-západ místnost využívá jako
vzdělávací, školicí kancelář i jako zázemí pro zajišťování lékařské služby.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 16 246 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem vypůjčit místnost č. 214 o výměře 37,09 m² v Domě s pečovatelskou
službou, U Včely, č. p. 1442, Praha-Zbraslav, na pozemku parc. č. 1544/2,
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, pobočnému
spolku: Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky Praha-západ, IČ:
481 34 821, U Včely 1442, 156 00 Praha-Zbraslav, na dobu určitou do 31.7.2018;

II.

ukládá
OMIR a OKT zveřejnit záměr.

8.

Vyjádření k žádosti o snížení nájemného - byt č. 104 Lomařská 824

5

Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, schválila snížení nájemného o 15% s účinností od 1.8.2017, a to z
důvodu dlouhodobé vlhkosti.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 16 247 17

Rada městské části

I.

schvaluje
na základě žádosti č.j. 1674/2017/OMH ze dne 15.5.2017 snížení nájemného
na byt č. 104 v Lomařské ul. 824, 156 00 Praha-Zbraslav o 15% a účinností od
1.8.2017;

II.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení a informovat
žadatele o usnesení RMČ.

9.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Opravy bytu č. 112 Lomařská 824"
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila zadání veřejné zakázky na realizaci oprav bytu v Lomařské ulici společnosti
CAMINO 88, spol. s r. o. Byt je nutné opravit z důvodu opotřebovanosti a stáří.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 16 248 17

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu S 11/2016 ze dne
17.10.2016, vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci oprav bytu
č. 112 v ul. Lomařská 824, a uzavření smlouvy o dílo se společností: CAMINO
88, spol. s r. o., IČ: 276 39 240, se sídlem U Učiliště 1592/6a, 153 00 Praha 5, za
celkovou cenu 597.318,61 vč. DPH;

II.

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

ukládá
OMH provést potřebné administrativní kroky.

10.

Žádost o splátkový kalendář na nedoplatek za služby 2016 v bytě č. 217 v DsPS
Předkladatel: Filip Gaspar, Hana Haubertová
Na základě žádosti o splátkový kalendář na nedoplatek za služby 2016, rada tento splátkový
kalendář schválila. Nájemník platí nájemné včas, avšak ze svého příjmu není schopen
jednorázově uhradit nedoplatek za vyúčtování služeb.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 16 249 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Prohlášení o uznání dluhu a žádost nájemce bytu č. 217 na adrese U Včely 1442,
Praha-Zbraslav, o schválení splátkového kalendáře dle ust. §2053 a násl. zák. č.
89/2016 občanský zákoník, v platném znění;

II.

schvaluje
splátkový kalendář na dlužnou částku ve výši 3.661 Kč, která bude uhrazena ve
12ti splátkách takto:
• první až jedenáctá splátka ve výši 11 x 300 Kč od 1.7.2017 do 31.5.2018
• dvanáctá splátka ve výši 361 Kč k 30.6.2018
za podmínek uvedených v Prohlášení o uznání dluhu a žádosti nájemce č.j.
1797/2017/OMH ze dne 24.5.2017 o schválení splátkového kalendáře, dle bodu I.
tohoto usnesení;

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

11.

Smlouva na servis vzduchotechniky a klimatizace v objektu DsPS - HVZT s.r.o.
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Servisní smlouvy na servis vzduchotechniky a klimatizace v Domě s
pečovatelskou službou se společností HVZT, s. r. o. Předchozí společnost, která toto spravovala
ukončila dohodou servisní smlouvu. Servis vzduchotechniky se týká provozu kotelny a úklidové
místnosti v suterénu.
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souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 16 250 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Servisní smlouvy č. 1401003b na servis vzduchotechniky v DsPS, U
Včely 1442, 156 00 Praha-Zbraslav, se společností: HVZT, s. r. o., IČ: 056 19 661,
se sídlem: Machatého 682/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, v předloženém znění;

II.

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

12.

Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní škola Vladislava Vančury, PrahaZbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Odměna řediteli ZŠ Vladislava Vančury nebyla odsouhlasena - žádné usnesení nebylo přijato.

13.

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Parkem
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu ředitelce MŠ Nad Parkem.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 16 251 17

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská
škola Nad Parkem, IČ: 700 98 093, se sídlem: Nad Parkem 1181, 156 00 PrahaZbraslav, Mgr. et Mgr. Kamile Weberové Kuchařové, dle návrhu, který je
neveřejnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
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14.

Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu řediteli ZUŠ Praha-Zbraslav.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 16 252 17

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Praha-Zbraslav, IČ: 673 63 237, se sídlem: Opata Konráda 1196;
156 00 Praha-Zbraslav, Mgr. Karlu Nedomovi, dle návrhu, který je neveřejnou
součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

15.

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu ředitelce Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 16 253 17

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu ředitelce příspěvkové organizace Zařízení
školního stravování Praha-Zbraslav, IČ: 708 79 273, se sídlem: U Lékárny 592,
156 00 Praha–Zbraslav, paní Renatě Sellákové, dle návrhu, který je neveřejnou
součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
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OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
16.

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu ředitelce MŠ Matjuchinova.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 16 254 17

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská
škola Matjuchinova, IČ: 684 04 379, se sídlem: U Lékárny 562, 156 00 PrahaZbraslav, paní Dagmar Meisnerové, dle návrhu, který je neveřejnou součástí
tohoto usnesení;

II.

ukládá
OKT zajisti administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

17.

Žádosti 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 16 255 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s přidělením místa v urnovém háji na základě žádosti č.j. 1676/2017/OMH ze dne
15.5.2017 a žádosti č.j. 1698/2017/OMH ze dne 17.5.2017,

II.

ukládá
OMH informovat žadatele.

18.

Výpůjčka Městské zahrady za účelem cvičení TAJ-ČI
Předkladatel: Radek Rejna
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Společnost KONDICE-STYL, s. r. o. požádala o výpůjčku Městské zahrady za účelem cvičení
TAJ-ČI v době letních prázdnin - každé pondělí od 19.00 do 20.30 h. Rada souhlasila se
zapůjčením Městské zahrady.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 16 256 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se zapůjčením Městské zahrady za účelem cvičení TAJ-ČI v době letních prázdnin
a v měsíci září 2017, každé pondělí od 19:00 do 20:30 hodin, společnosti:
KONDICE - STYL, s. r. o., IČ: 035 59 033, se sídlem: Na Beránce 57/2, 160 00
Praha 6 Dejvice, na základě žádosti č.j. 0808/2017/OMH ze dne 6.3.2017,

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.

19.

Výpůjčka Městské zahrady za účelem uspořádání výstavy bonsají
Předkladatel: Radek Rejna
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zbraslav-Kamínka požádala o výpůjčku
Městské zahrady za účelem výstavy bonsají ve dnech 15. - 17.9.2017. Rada souhlasila se
zapůjčením Městské zahrady.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 16 257 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s výpůjčkou Městské zahrady ve Zbraslavi z důvodu konání výstavy bonsají
ve dnech 15.-17.9.2017 pobočnému spolku: Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Zbraslav - Kamínka, IČ: 65400721, se sídlem: Rokycanova
318/15, Žižkov, 130 00 Praha 3, na základě žádosti č.j. 0568/2017/OMH ze dne
16.2.2017;

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.
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20.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu pro akci „Provádění úklidových služeb v
budovách Úřadu městské části Praha-Zbraslav“
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada schválila zadání veřejné zakázky, která se týká úklidu v budovách ÚMČ Praha-Zbraslav,
akciové společnosti SaJ. OMH oslovilo celkem 5 úklidových společností v blízkém okolí, a
které byly doporučeny. Na prohlídku místa úklidových prací se dostavily dvě společnosti, které
následně předložily cenové nabídky.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 16 258 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 "Provádění úklidových služeb v budovách
Úřadu městské části Praha-Zbraslav" pro objekty, Zbraslavské náměstí 464 a
U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav, společnosti SaJ, a. s., se sídlem: Novodvorská
1062/12, 142 00 Praha 4, IČ: 256 43 169, za paušální cenu 37.640 Kč bez DPH za
měsíc,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
smlouvy o provedení úklidových služeb na období jednoho roku, do 31.7.2018,
dle bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní kroky.
Termín: 21.6.2017

21.

Finanční dar pro Bytové družstvo PANEL
Předkladatel: Radek Rejna
OMH předložil radě materiál ve věci žádosti Bytového družstva PANEL, které žádá o příspěvek
na zálivkovou vodu. Skupina majitelů domu se snaží zlepšit vzhled veřejného prostoru péčí o
zeleň na pozemcích ve správě MČ Praha-Zbraslav. Rada schválila poskytnutí finančního daru ve
výši 1.200 Kč.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 16 259 17

Rada městské části
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I.

souhlasí
s poskytnutím finančního daru v částce 1.200 Kč na zálivkovou vodu právnické
osobě Bytové družstvo PANEL, Tunelářů 333, 156 00 Praha-Zbraslav, IČ: 649 47
351, na základě žádosti č.j. 1217/2017/OMH, ze dne 4.4.2017;

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ, OFR zajistit realizaci tohoto
usnesení.

22.

Finanční dar organizátorovi akce Pražské cyklozvonění 2017
Předkladatel: Radek Rejna
Na základě Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav č. Z 9 82 16, rada souhlasila s
poskytnutím finančního daru ve výši 20.000 Kč na organizaci akce Pražské cyklozvonění 2017.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 16 260 17

Rada městské části

I.

souhlasí
v souladu s Usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav číslo Z 9 82 16 ze
dne 22.2.2016 s poskytnutím finančního daru ve výši 20.000 Kč na organizaci
akce Pražské cyklozvonění 2017 spolku: NaKole z. s., IČ: 269 94 712, se sídlem
Devonská 1000/3, 152 00 Praha 5, na základě žádosti č.j. 2042/2017/OKT ze dne
13.6.2017;

II.

ukládá
OFR zajistit administrativní kroky.

23.

Rozpočtové opatření 10/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření, které se týká přesunu finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu na akci "Dovybavení JSDH - nákup cisterny CAS 30".
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 16 261 17

Rada městské části
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I.

schvaluje
na základě pověření Usnesením č. 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 10/2017, dle přílohy, které je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

24.

Rozpočtové opatření 3029/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav, rozpočtové opatření.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu hl. m. Prahy 114.000 Kč na akci Zbraslav město zdraví a pohybu 2017.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 16 262 17

Rada městské části

I.

schvaluje
na základě pověření Usnesením č. 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 3029/2017, dle přílohy, které
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

25.

Různé
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Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Mgr. Zuzana Wildová
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