Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
18. řádné jednání rady městské části, konané dne
26. 6. 2017 v 15:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, M. Bernardová, R. Rejna

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

Z. Wildová, F. Gaspar

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Smlouva o dílo na zpracování dokumentace pro akci „SLUNENČÍ MĚSTO – revitalizace
prostranství“

3 (3)

Architektonická studie „Rekonstrukce a dostavba Základní školy v ul. Hauptova a U
Lékárny, Praha-Zbraslav“

4 (4)

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku o výměře 35m² v k.ú.
Zbraslav ke dni 30.6.2017

5 (5)

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti k pozemku parc.č. 3222 v k.ú. Zbraslav,
lokalita u nádraží

6 (6)

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2219 v k.ú. Zbraslav, ulice V
Hluboké

7 (7)

Smlouva o nájmu části pozemku parc.č. 1303/30 o výměře 5m² v k.ú. Zbraslav v lokalitě
ulice Lomařská

8 (9)

Smlouva o dílo na akci „Stavební úpravy Infocentra na Zbraslavském náměstí“

9 (10)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu služebního bytu

10 (11)

Uzavření dodatku č. 004 k pojistné smlouvě o pojištění majetku

11 (12)

Veřejná zakázka malého rozsahu - Výběr pojistitele na pojištění odpovědnosti MČ PrahaZbraslav

12 (13)

Smlouva o dílo na "Zhotovení znaku Městské části Praha-Zbraslav"

13 (14)

Návrh na vyřazení majetku z evidence - Základní škola Vl. Vančury, Praha-Zbraslav

14 (15)

Rozpočtové opatření 13/2017

15 (16)

Rozpočtové opatření 14/2017

16 (17)

Směrnice 03/2017 - o hospodaření s byty a pronajímanými prostory ve vlastnictví Městské
části Praha-Zbraslav
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17 (18)

Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního stravování PrahaZbraslav

18 (19)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Úprava dvora pro mechanizaci a
opatření proti vlhkosti přilehlé budovy U Malé řeky 3“

19 (20)

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem „MČ Praha-Zbraslav – Dodávka
cisternového hasičského vozu pro JSDH"

20 (22)

Volební řád školské rady při Základní škole Vl. Vančury, Praha-Zbraslav

21 (21)

Podpora MČ Praha-Zbraslav, doporučení koordinátora sociálních služeb - Startujeme,
o.p.s.

22 (23)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Smlouva o dílo na zpracování dokumentace pro akci „SLUNENČÍ MĚSTO – revitalizace
prostranství“
Předkladatel: Radek Rejna
Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci
"Sluneční město - revitalizace prostranství" s Ing. arch. Mikolášem Vavřínem.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 270 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro akci "SLUNEČNÍ
MĚSTO - revitalizace prostranství", s Ing. arch. Mikolášem Vavřínem, IČ: 102 13
881, se sídlem: Flemingovo náměstí 4/1418, 160 00 Praha 6, ve výši 182.000,00
Kč bez DPH;

II.

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

III.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní kroky.
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3.

Architektonická studie „Rekonstrukce a dostavba Základní školy v ul. Hauptova a U
Lékárny, Praha-Zbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Na základě uzavřené smlouvy o dílo, předložil zpracovatel studie dvě varianty řešení.
Zpracované varianty měly navrhnout a doplnit chybějící funkční celky, jako je nový vstupní
prostor do školy, nové šatny, komplex šaten u tělocvičny a novou nářaďovnu. Varianta 1
navrhuje rozsáhlejší stavební úpravu prostor v objektu, která spočívá ve střešní nástavbě
budovy v ulici U Lékárny. Varianta 2 navrhuje menší rozsah prací, které se většinou týkají
dostavby nárožní budovy. Návrhy byly konzultovány s vedením školy. Rada schválila variantu 2
architektonické studie.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 271 17

Rada městské části

I.

schvaluje
variantu č. 2 architektonické studie koncepčního řešení pro akci "Rekonstrukce a
dostavba Základní školy v ul. Hauptova, Praha-Zbraslav" zpracovanou společností
APRIS 3MP, s. r. o., IČ: 271 83 912, se sídlem K Roztokům 190, 165 00 Praha 6 Suchdol;

II.

4.

ukládá
a)

OMIR informovat zpracovatele studie o usnesení RMČ;

b)

OMIR zahájit práce na pokračování dalších stupňů projektové dokumentace
uvedené akce.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku o výměře 35m² v k.ú.
Zbraslav ke dni 30.6.2017
Předkladatel: Filip Gaspar
MČ obdržela žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku, který nájemce
využíval jako zahrádku. Rada souhlasila s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni
30.6.2017.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 272 17

Rada městské části

I.

souhlasí
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s ukončením Nájemní smlouvy č. 48/2014, uzavřené dne 17.4.2014, kde je
předmětem nájmu část pozemku parc. č. 837/1 o výměře 35 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 PrahaZbraslav, na základě žádosti č.j. 2036/2017/OMIR ze dne 12.6.2017, dohodou ke
dni 30.6.2017,

II.

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

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

5.

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti k pozemku parc.č. 3222 v k.ú. Zbraslav,
lokalita u nádraží
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Správa železniční dopravní cesty
na výše uvedeném pozemku uloží kabelové vedení v rámci realizace stavby "Revitalizace trati
Praha-Vrané nad Vltavou-Čerčany".
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 273 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti k pozemku parc. č.
3222, druh pozemku: ostatní plocha, v k. ú. Zbraslav, zapsaného na LV 1707,
vlastnické právo pro hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110
00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské
náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, se Správou železniční dopravní cesty,
státní organizací, IČ: 709 94 234, se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, v
předloženém znění,

II.

pověřuje
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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.

6.

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2219 v k.ú. Zbraslav, ulice V
Hluboké
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na výše uvedeném pozemku.
Pražská plynárenská vybuduje stavbu plynárenského zařízení v souvislosti s akcí "Rekonstrukce
kanalizace, ul. V Hluboké".
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 274 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2219, druh
pozemku: ostatní plocha, v k. ú. Zbraslav, zapsaného na LV 1707, vlastnické právo
pro hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1,
svěřená správa nemovitostí Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí
464, 156 00 Praha-Zbraslav, se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČ: 27403505, se sídlem: U Plynárny
500, 145 08 Praha 4, 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.

Smlouva o nájmu části pozemku parc.č. 1303/30 o výměře 5m² v k.ú. Zbraslav v lokalitě
ulice Lomařská
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Předkladatel: Filip Gaspar
Na zveřejněný záměr pronájmu pozemku se přihlásil jeden zájemce. Rada schválila uzavření
nájemní smlouvy na pronájem části pozemku s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 275 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy o nájmu části 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 předložené žádosti č.j.
1677/2017/OMIR ze dne 15.5.2017, za cenu 11 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3 měsíce,

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.

8.

Smlouva o dílo na akci „Stavební úpravy Infocentra na Zbraslavském náměstí“
Předkladatel: Michaela Bernardová, Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
OMH, na základě zpracované projektové studie na infocentrum, oslovil dvě stavební společnosti
k předložení nabídek na stavební práce. Obě společnosti předložily své nabídky. Rada schválila
uzavření smlouvy o dílo na akci "Stavební úpravy Infocentra na Zbraslavském náměstí" se
společností Ing. Jaroslav Herodes.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 276 17

Rada městské části

I.

schvaluje
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uzavření smlouvy o dílo na akci "Stavební úpravy Infocentra na Zbraslavském
náměstí" v části budovy stojící na pozemku parc. č. 32 v k. ú. Zbraslav se
společností: Ing. Jaroslav Herodes, se sídlem: Pod Spravedlností 929, 156 00
Praha-Zbraslav, IČ: 496 69 273, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.
Termín: 3.7.2017

9.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu služebního bytu
Předkladatel: Filip Gaspar
Nájemce bytu v Lomařské ulici požádal o prodloužení nájemní smlouvy. Rada schválila
uzavření dodatku k nájemní smlouvě na dobu určitou, a to do 30.9.2017.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 277 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 201/2016 ze dne 5.10.2016 o nájmu
služebního bytu č. 83 v Lomařské 821, 156 00 Praha-Zbraslav, na dobu určitou od
1.7.2017 do 30.9.2017, na základě žádosti č.j. 2003/2017/OMH ze dne 7.6.2017;

II.

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

III.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.
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10.

Uzavření dodatku č. 004 k pojistné smlouvě o pojištění majetku
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s uzavřením dodatku k pojistné smlouvě s pojišťovnou UNIQUA, a. s.
Dodatkem byla upravena specifikace souborů vlastních a cizích budov včetně památkově
chráněných objektů. A dále soubor vlastních a cizích věcí movitých včetně věcí zvláštní
hodnoty.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 278 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 004 pojistné smlouvy č. 2732317724 s pojistitelem
UNIQA pojišťovna, a. s., se sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ: 492 40
480, v předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
Dodatku č. 004 dle bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
OFR zajistit administrativní kroky k plnění usnesení.

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu - Výběr pojistitele na pojištění odpovědnosti MČ PrahaZbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Z důvodu končící platnosti stávající smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu u pojistitele
Česká pojišťovna, a. s., OFR předložil radě materiál, který se týká výběru nového pojistitele.
Rada schválila text výzvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu a vyhlašuje výzvu na
Výběr pojistitele na pojištění odpovědnosti MČ Praha-Zbraslav.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 279 17

Rada městské části

I.

schvaluje
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text výzvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby - Výběr pojistitele
na pojištění odpovědnosti Městské části Praha–Zbraslav“, v předloženém znění; a
navržené členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek;

II.

vyhlašuje
výzvu dle § 16 v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby
Výběr pojistitele na pojištění odpovědnosti Městské části Praha–Zbraslav“;

III.

ukládá
OFR a OMIR zajistit realizaci tohoto usnesení a potřebné administrativní úkony.

12.

Smlouva o dílo na "Zhotovení znaku Městské části Praha-Zbraslav"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na "Zhotovení znaku MČ Praha-Zbraslav" se společností
ALERION, s. r. o. Předmětem plnění této smlouvy je provedení grafického návrhu znaku a
vlajky naší městské části. Znak, který si MČ schválila ve svém zastupitelstvu, je na základě
informace expertní komise třeba upravit, aby bylo možné jej vložit do databáze Registru
komunálních symbolů.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 280 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na "Zhotovení znaku Městské části Praha-Zbraslav" se
společností ALERION, s. r. o., IČ: 269 27 365, se sídlem: Chaloupkova 1, 612 00
Brno – Královo Pole, za cenu 37.490 Kč bez DPH, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
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OKT zajistit administrativní kroky k realizaci toho usnesení.
13.

Návrh na vyřazení majetku z evidence - Základní škola Vl. Vančury, Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Ředitel základní školy předložil radě seznam nadbytečného a neupotřebitelného majetku s
návrhem k vyřazení z evidence. S ohledem na stav a povahu věcí, nemá zřizovatel zájem o
zachování tohoto majetku. Rada schválila vyřazení majetku z evidence základní školy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 281 17

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 27, odst. 8 zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, vyřazení majetku dle předloženého návrhu, v
pořizovací hodnotě 231.594,91 Kč, z majetkové evidence příspěvkové organizace
Základní škola Vl. Vančury, Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 961, na základě žádosti
ředitele příspěvkové organizace, čj. 1612/2017/OKT ze dne 10.5.2017;

II.

ukládá
OKT informovat ředitele o usnesení RMČ.

14.

Rozpočtové opatření 13/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu ve výši 166.000 Kč na pokrytí nákladů projektů participativního rozpočtu,
které nebylo možné předem stanovit.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 282 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 13/2017, dle přílohy, které je
nedílnou součástí tohoto usnesení;
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II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

15.

Rozpočtové opatření 14/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu ve výši 76.500 Kč. Z důvodu nově předepsaných záloh na plyn, je třeba
posílit položku k tomu určenou.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 283 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 14/2017, dle přílohy, které je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

16.

Směrnice 03/2017 - o hospodaření s byty a pronajímanými prostory ve vlastnictví Městské
části Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada vydala Směrnici o hospodaření s byty a pronajímanými prostory ve vlastnictví MČ.
Tato směrnice stanovuje pravidla pro provádění oprav, údržby, stavebních úprav a výměn
zařizovacích předmětů, a pro rozúčtování služeb v bytech a pronajímaných prostorách ve
vlastnictví MČ.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 284 17

Rada městské části

I.

vydává
Směrnici číslo 03/2017, o hospodaření s byty a pronajímanými prostory ve
vlastnictví Městské části Praha-Zbraslav, kterou stanovuje pravidla pro provádění
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oprav, údržby, stavebních úprav a výměn zařizovacích předmětů a pro rozúčtování
služeb v bytech a pronajímaných prostorách ve vlastnictví MČ Praha-Zbraslav,
v souladu s ustanovením § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a nařízením vlády č. 308/2015
Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu,
v předloženém znění;

II.

ukládá
OHM zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

17.

Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního stravování PrahaZbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Zuzana Wildová
Rada stanovila plat ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního stravování PrahaZbraslav. Jedná se o zákonný platový postup daný změnou tabulek. Navýšení platu je kryto ze
státního rozpočtu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 285 17

Rada městské části

I.

stanovuje
plat ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního stravování PrahaZbraslav, paní Renatě Sellákové, v souladu s § 122 odst. 2 a § 136 odst. 3 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s Nařízením vlády číslo 168/2017, kterým
se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, v předloženém znění, které je neveřejnou přílohou
tohoto usnesení, s účinností od 1.7.2018;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

18.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Úprava dvora pro mechanizaci a
opatření proti vlhkosti přilehlé budovy U Malé řeky 3“
Předkladatel: Filip Gaspar, Hana Haubertová
OMH, na základě zpracované projektové dokumentace, oslovil čtyři stavební společnosti k
předložení nabídek na stavební práce. Dvě ze čtyř společností předložily cenové nabídky na
shora uvedenou akci. Rada schválila zadání veřejné zakázky společnosti SP, spol. s r. o.
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souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 286 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 "Úprava dvora pro mechanizaci a
opatření proti vlhkosti přilehlé budovy U Malé řeky 3" společnosti SP, spol. s r.
o., se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha-Lipence, IČ: 636 69 480, za cenu
575.906 Kč bez DPH;

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní kroky.
Termín: 3.7.2017

19.

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem „MČ Praha-Zbraslav – Dodávka
cisternového hasičského vozu pro JSDH"
Předkladatel: Radek Rejna
Rada rozhodla o vypsání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem "MČ Praha-Zbraslav
- Dodávka hasičské cisternové automobilové stříkačky". Jedná se o opakovaně vypsané
výběrové řízení z toho důvodu, že na základě prvního vypsání VŘ přišla pouze jedna nabídka,
která výrazně překročila finanční limit stanovený v zadávacích podmínkách. Podruhé nepřišla
ani jedna nabídka.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 287 17

Rada městské části

I.

rozhoduje
o vypsání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem "MČ Praha-Zbraslav
– Dodávka cisternového hasičského vozu pro JSDH" zadávané v otevřeném řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
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II.

schvaluje
zadávací dokumentaci včetně příloh pro nadlimitní veřejnou zakázku dle bodu I.
tohoto usnesení,

III.

stanovuje
Mgr. Kláru Zábrodskou, advokátku, číslo advokáta 10731, IČ: 713 33 193, se
sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika, jako svého
zástupce v řízení podle ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek a zmocňuje uvedeného advokáta k výkonu práv a povinností
zadavatele podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
souvisejících se zadávacím řízením, vyjma úkonů uvedených v ustanovení § 43
odst. 2) zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek. Zmocněný advokát
je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě (ustanovit si zástupce), aby místo něho
jednala za zadavatele;

IV.

ukládá
OMIR zajistit potřebné administrativní kroky.

20.

Volební řád školské rady při Základní škole Vl. Vančury, Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová, Zuzana Vejvodová
Rada vydala Volební řád školské rady při ZŠ Vl. Vančury. Školskou radu ustavuje zřizovatel,
který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 288 17

Rada městské části

I.

vydává
na základě ust. § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, Volební řád školské rady při Základní škole Vladislava Vančury, PrahaZbraslav, IČ: 613 86 961, v předloženém znění;
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II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

21.

Podpora MČ Praha-Zbraslav, doporučení koordinátora sociálních služeb - Startujeme,
o.p.s.
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada podporuje žádost organizace Startujeme, o.p.s., která žádá o zařazení do sítě sociálních
služeb na území hl. m. Prahy. Důvodem podpory této žádosti je nedostatečná kapacita služby
v této oblasti na území MČ Praha-Zbraslav. Tato služba je využitelná pro klienty, kteří mají
problém, z důvodu svého handicapu, se zařazením se na trhu práce a získáním pracovních
návyků.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 289 17

Rada městské části

I.

podporuje
žádost organizace: Startujeme, o.p.s., IČ: 286 69 839, registrační číslo služby:
3524433, která žádá o zařazení do sítě sociálních služeb na území hlavního města
Prahy;

II.

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

22.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Radek Rejna
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