Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
19. řádné jednání rady městské části, konané dne
17. 7. 2017 ve 13:00 hod.
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Z. Vejvodová, M. Bernardová, Z. Wildová, R. Rejna, F. Gaspar

Dále přítomni:

H. Haubertová
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M. Bernardová, R. Rejna
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M. Spáčilová
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Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Žádost o vyjádření k oddělení pozemků
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě materiál, který se zabývá rozdělením pozemku na dvě poloviny. Jedná se
o majetkové vyrovnání mezi sourozenci. Rada souhlasila, na základě kladného stanoviska členů
stavební komise, s oddělením pozemku.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 290 17

Rada městské části
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I.

souhlasí
s oddělením pozemku parc. č. 615 v k. ú. Zbraslav dle přiložené situace, na
základě žádosti č.j.: 2247/2017/OMIR ze dne 28.06.2017;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

3.

Prodej pozemku parc.č. 3222/1 o výměře 212 m², k.ú. Zbraslav, který byl oddělen z
pozemku parc.č. 3222 geometrickým plánem č. 2959-10/2017 na základě předložené žádosti
č.j. 3913/2016/OMIR ze dne 28.12.2016
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada projednávala materiál, který se týká prodeje pozemku parc. č. 3222/1 v k. ú. Zbraslav. Při
inventarizaci majetku MČ zjistila, že přes pozemek vede železniční trať. Při jednání se Správou
železniční dopravní cesty bylo dohodnuto, že si SŽDC pozemek odkoupí. Rada svým usnesením
doporučuje zastupitelstvu souhlasit s prodejem zmiňovaného pozemku.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 291 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav souhlasit s prodejem pozemku 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.

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

4.

Žádost MHMP o stanovisko k žádosti o prodej části pozemku parc.č 3168/54 o výměře cca
123 m² k.ú. Zbraslav na základě předložené žádosti č.j. 2339/2017/OMIR ze dne 4.7.2017
Předkladatel: Filip Gaspar
MČ obdržela žádost o odkup pozemku parc. č. 3168/54 z důvodu vytvoření si vlastní
příjezdové cesty na pozemky v osobním vlastnictví žadatele. Pozemek je součástí odstavného
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prostoru podél Strakonické ulice. V současné době se jedná o vyřešení dopravní obslužnosti
sjezdů a nájezdů v ulici Strakonická. Případný prodej pozemku by mohl v budoucnu značně
zkomplikovat celou situaci. Rada vydala nesouhlasné stanovisko k prodeji pozemku.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 292 17

Rada městské části

I.

vydává
nesouhlasné stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 3168/54 o výměře cca 123
m² v k. ú. Zbraslav, na základě předložené žádosti MHMP 1013977/2017 ze dne
21.6.2017, doručené pod č.j. 2339/2017/OMIR dne 4.7.2017;

II.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

5.

Žádost o koupi pozemků pod garážemi v k.ú. Zbraslav, v ulici Nad Parkem, na základě
žádosti postoupené z MHMP k přímému vyřízení č. 2178/2017/OMIR
Předkladatel: Filip Gaspar
MČ byla postoupena žádost 117 vlastníků garáží o odkup pozemků pod stavbami (garáže) v
jejich vlastnictví v ulici Nad Parkem. Rada doporučuje zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem
pozemků.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 293 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav nesouhlasit s prodejem pozemků v k. ú.
Zbraslav pod stavbami - garážemi, které jsou v soukromém vlastnictví žadatelů, na
základě žádosti postoupené z MHMP k přímému vyřízení č.j. 2178/2017/OMIR ze
dne 23.6.2017;

II.

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

6.

Nákup pozemků parc. č. 365/8 a parc. č. 365/9 vše k. ú. Lahovice
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Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
MČ byl nabídnut odkup výše uvedených pozemků jejich majitelkou. Pozemky jsou svým
umístěním vhodné pro připravovaný projekt Příměstského parku Soutok. Rada doporučuje
zastupitelstvu souhlasit s nákupem pozemků za předpokladu, že finanční prostředky na nákup
těchto pozemků budou MČ poskytnuty z rozpočtu hlavního města Prahy.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 294 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s nákupem pozemků parc. č. 365/8 o
výměře 4927 m², druh pozemku: orná půda, parc. č. 365/9 o výměře 1292 m², druh
pozemku: orná půda vše k. ú. Lahovice, na základě nabídky ze dne 23.4.2017,
za cenu 3.600.000 Kč, za předpokladu, že finanční prostředky na nákup těchto
pozemků budou MČ Praha-Zbraslav poskytnuty z rozpočtu hlavního města Prahy;

II.

7.

pověřuje
a)

zástupce starostky MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, jednáním o finanční
dotaci na výkup nabízených pozemků z rozpočtu hlavního města Prahy;

b)

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

Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby „Novostavba rodinného domu na poz.č.2465/2,
k.ú. Zbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s obsahem veřejnoprávní smlouvy pro vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení stavby "Novostavba RD na pozemku parc. č. 2465/2, k. ú. Zbraslav". Na samostatné
parcele stojí na kamenných základech dřevěná chata, která je v havarijním stavu a bude
odstraněna. Předmětem výstavby je rodinný dům, venkovní bazén a garáž. Stavební komise
doporučuje prověřit soulad dokumentace s Pražskými stavebními předpisy.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 295 17

Rada městské části

I.

souhlasí
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ve smyslu ustanovení § 78 odst. 5, s odkazem na § 78a odst. 4 a § 116 odst.
4 stavebního zákona s obsahem veřejnoprávní smlouvy pro vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení stavby „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
NA POZ.Č. 2465/2, K.Ú. ZBRASLAV“ dle dokumentace vypracované Ing. Jiřím
Treybalem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT 0100531;

II.

pověřuje
starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem přílohy
veřejnoprávní smlouvy - souhlas třetí osoby s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, v
předloženém znění;

III.

ukládá
OMIR zajistit potřebné administrativní úkony.

8.

Dokumentace pro stavební řízení „Zateplení a stavební úpravy bytového domu v ulici
Svépomoci 298-300, Praha-Zbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě dokumentaci pro stavební řízení, které se týká zateplení a stavebních úprav
bytového domu v ulici Svépomoci. Předmětem je obvodový plášť budovy s využitím prostoru
v blízkosti stavby. Stavební komise se záměrem souhlasila a žádá před realizací konzultovat
barevný odstín fasády. Rada souhlasila s předloženou projektovou dokumentací.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 296 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení „Zateplení a stavební
úpravy bytového domu v ulici Svépomoci 298-300, Praha-Zbraslav“;

II.

požaduje
a)

před realizací stavby konzultovat barevný odstín fasády se stavební komisí;

b)

před zahájením stavby si stavebník požádá o povolení záboru veřejného
prostranství;
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III.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

9.

Dokumentace pro společné územní a stavební řízení stavby „Novostavba individuálního
bydlení v ulici Pod Špejcharem, p.č.1567/2, Praha 16 - Zbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada obdržela dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby - Novostavba
individuálního bydlení v ulici Pod Špejcharem. Předmětem stavby je novostavba rodinného
domu, která bude mít obdélníkový tvar, bude mít částečně zapuštěné první nadzemní podlaží,
druhé nadzemní podlaží a ustupující třetí nadzemí podlaží. Dům je navržen s větším rozsahem
prosklených ploch v obytných částech. Stavební komise v zásadě souhlasila, ale za předpokladu,
že bude snížen objem stavby z důvodu přetížení pozemku. Rada souhlasila s předloženou
projektovou dokumentací.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 19 297 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení
stavby „Novostavba individuálního bydlení v ulici Pod Špejcharem, p. č. 1567/2,
Praha-Zbraslav“;

II.

požaduje
transparentní oplocení do ulice Žabovřeská;

III.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

10.

Studie novostavby „Rodinný dům, V Bílce čp. 679, Zbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s předloženou studií novostavby, která řeší výstavbu rodinného domu v ulici V
Bílce. V současné době na pozemku stojí nevyhovující dům, který bude zbourán. Nový RD bude
dvoupodlažní se sedlovou střechou. Stavební komise souhlasila se stavbou bez připomínek.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 19 298 17

Rada městské části
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I.

souhlasí
s předloženou studií novostavby "Rodinný dům, V Bílce č.p. 679, Zbraslav" z
06/2017 zpracovanou Ing. arch Kristinou Ullmannovou;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

11.

Dokumentace pro územní souhlas „Přístřešek pro parkovací stání a uliční oplocení v ul. K.
Michala 292 v Praze-Zbraslavi“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s předloženou projektovou dokumentací pro územní souhlas pro přístřešek pro
parkovací stání a uliční oplocení v ul. K. Michala. Stavební komise souhlasila bez připomínek.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 299 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro územní souhlas „Přístřešek pro
parkovací stání a uliční oplocení v ul. K. Michala 292 v Praze-Zbraslavi“;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

12.

Dokumentace pro změnu stavby před dokončením stavby „Novostavba rodinného domu
Zbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě projektovou dokumentaci změny stavby před jejím dokončením.
Předmětem je změna stavby, jejího navrhovaného objemového řešení. Oplocení pozemku
bude nové zděné s podezdívkou a sloupky. Stavební komise souhlasila bez připomínek. Rada s
předloženou projektovou dokumentací souhlasila.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 300 17

Rada městské části

I.

souhlasí
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s předloženou projektovou dokumentací změny stavby před dokončením stavby
„Novostavba rodinného domu Zbraslav“ na pozemku parc. č. 2543/1 v k. ú.
Zbraslav

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

13.

Žádost o pronájem nebytového prostoru v části budovy na pozemku parc.č. 32 v k.ú.
Zbraslav, Zbraslavské náměstí
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě žádosti rada nesouhlasila s pronájmem nebytového prostoru v části budovy stojící
na Zbraslavském náměstí. Zájemce měl zájem v části této budovy provozovat prodej pečiva a
informační centrum.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 301 17

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s pronájmem nebytového prostoru o výměře 14,06 m2 v části budovy bez čísla
popisného a evidenčního, na pozemku parc. č. 32 v k. ú. Zbraslav, žadateli na
základě žádosti čj. 2230/2017/OMIR ze dne 27.6.2017,

II.

ukládá
OMIR odpovědět žadateli.

14.

Smlouva o výpůjčce místnosti č. 214 o výměře 37,09m² v Domě s pečovatelskou službou, U
Včely, č. p. 1442, Praha-Zbraslav, na dobu určitou do 31.7.2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Na zveřejněný zájem výpůjčky místnosti v Domě s pečovatelskou službou se přihlásil jediný
zájemce - Záchranná služba Asociace samaritánů ČR Praha-Západ. Rada souhlasila uzavřením
smlouvy o výpůjčce.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 302 17

Rada městské části

I.

schvaluje
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uzavření Smlouvy o výpůjčce místnosti 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, z.s., IČ: 481 34 821, U Včely 1442, 156 00 Praha –Zbraslav, na dobu
určitou do 31.7.2018, 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.

15.

Uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy ze dne 19.12.2011 o nájmu části pozemku
parc. č. 1292/2
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada svým usnesením schválila uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku
parc. č. 1292/2 se společností Chemaspol Zbraslav, spol. s r. o. Dále nesouhlasila, na základě
žádosti, s pronájmem zmiňovaného pozemku z důvodu, že se zvažuje částečná rekultivace
prostoru kolem autobusové zastávky v ulici Paškova.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 303 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy ze dne 19.12.2011 se společností
Chemaspol Zbraslav, spol. s r. o., IČ: 282 48 406, se sídlem Na Vrškách 34, PrahaZbraslav, kde byla předmětem nájmu část pozemku parc. č. 1292/2 o výměře
10m², druh pozemku: ostatní plocha, 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, ke dni 31.7.2017;
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II.

nesouhlasí
s pronájmem části pozemku parc. č. 1292/2 o výměře 10 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, zájemci na základě žádosti čj. 1482/2017/OMIR ze dne 26.4.2017;

III.

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

IV.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

16.

Smlouva o nájmu bytu č. 126 v ul. Žofie Podlipské 904, 156 00 Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu v ulici Žofii Podlipské na dobu určitou od
1.8.2017 do 31.12.2017 s nájemníky, kteří obývají zmiňovaný byt od roku 2012.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 304 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 126 na adrese Žofie Podlipské 904, 156 00
Praha-Zbraslav na dobu určitou od 1.8.2017 do 31.12.2017, a to na základě žádosti
č.j. 2245/2017/OMH ze dne 28.6.2017,

II.

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

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.

17.

Souhlas se stavební úpravou bytu č. 65 U Malé řeky 626
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě žádosti nájemce bytu v ulici U Malé řeky, rada souhlasila se stavební úpravou bytu,
která spočívá ve výměně vany za sprchový kout. Náklady si bude hradit nájemce bytu sám.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 305 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se stavebními úpravami bytu č. 65 v ul. U Malé řeky 626 spočívající ve výměně
vany za sprchový kout, na náklady nájemce, na základě žádosti č.j.2388/2017/
OMH ze dne 13.7.2017;

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.

18.

Informace o průběhu podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Nákup zařízení pro
vybavení ZŠ Vl. Vančury, Hauptova 591, Praha – Zbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Zuzana Wildová
Rada vzala na vědomí informaci o průběhu podlimitní veřejné zakázky, která se týká nákupu
interaktivní techniky pro základní školu ve Zbraslavi. Ředitel školy pověřil administrací výše
uvedené veřejné zakázky společnost Typeco, s. r. o.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 306 17

Rada městské části

bere na vědomí
informaci o průběhu podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Nákup zařízení pro
vybavení ZŠ Vl. Vančury, Hauptova 591, Praha–Zbraslav“, zadavatele Základní
škola Vl. Vančury, Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 961, v předloženém znění.
19.

Žádost o upřesnění znění investičního záměru na akci "Rozšíření ZŠ Nad Parkem, Praha –
Zbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
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Rada souhlasila s podáním žádosti o upřesnění znění investičního záměru v souladu s podanou
žádostí o dotaci na MŠMT v roce 2015. Důvodem požadované změny oproti schválenému
investičnímu záměru je upřesnění bodu č. 16 Indikátory: Budova Nad Parkem bude určena pro I.
stupeň ZŠ (tzn. 1. - 5. ročník).
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 307 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s podáním žádosti o upřesnění znění investičního záměru v souladu s podanou
žádostí o dotaci na MŠMT v roce 2015 registrovanou v systému EDS pod číslem
133D311000070 na akci "Rozšíření ZŠ Nad Parkem, Praha-Zbraslav";

II.

ukládá
OMIR zajistit potřebné administrativní kroky.

20.

Smlouva o dílo na zpracování "Programu regenerace městské památkové zóny MČ PrahaZbraslav pro období 2018 – 2023"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování "Programu regenerace městské
památkové zóny MČ Praha-Zbraslav pro období 2018 - 2023". Po zhotovení díla bude
následovat projednání s veřejností a příslušnými orgány státní správy.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 308 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování "Programu regenerace městské památkové
zóny MČ Praha-Zbraslav pro období 2018 – 2023", s fyzickou osobou: Ing. arch.
Jan Sedlák, IČ: 168 82 881, v předloženém znění;

II.

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

ukládá
OKT zajistit potřebné administrativní úkony.

21.

Pomník obětem I. a II. světové války na Zbraslavském náměstí
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě cenovou nabídku na vypracování projektu na opravu a udržovací práce
pomníku na Zbraslavském náměstí. Pomník vykazuje různé druhy poškození, přičemž nejvíce je
poškozena vrstva teraca nanesená na zděné jádro, která je v současné době v havarijním stavu.
Před zahájením restaurátorských prací je třeba zpracovat projektovou dokumentaci kompletní
opravy pomníku. Rada souhlasila se zpracováním projektové dokumentace, a schválila uzavření
smlouvy s Ing. Matoušem Jebavým.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 309 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se zpracováním projektové dokumentace na Revitalizaci kulturní památky
"Pomník obětem I. a II. světové války, Zbraslavské náměstí";

II.

schvaluje
uzavření smlouvy s fyzickou osobou: Ing. Matouš Jebavý, IČ: 496 49 574,
se sídlem: V Štíhlách 1311/3, 142 00 Praha 4, na zpracování dokumentace na
Revitalizaci kulturní památky "Pomník obětem I. a II. světové války, Zbraslavské
náměstí", ve výši 164.000,00 Kč bez DPH;

III.

pověřuje
starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem smlouvy dle
bodu II. tohoto usnesení, po schválení příslušného rozpočtového opatření;

IV.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní úkony.

22.

Pověření členů komise k provedení potřebných úkonů dle zákona o zdávání veřejných
zakázek na dodávky pod názvem „MČ Praha-Zbraslav – Dodávka hasičské cisternové
automobilové stříkačky pro JSDH“
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Předkladatel: Radek Rejna
Rada ustanovila komisi k provedení veškerých úkonů, které souvisejí s otevíráním obálek s
nabídkami, hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na dodávku hasičské cisternové
automobilové stříkačky pro JSDH.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 310 17

Rada městské části

I.

pověřuje
v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
pětičlennou komisi provedením veškerých úkonů souvisejících s otevírání obálek
s nabídkami, s posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení veřejné
zakázky a s hodnocením nabídek v rámci výběrového řízení nadlimitní veřejné
zakázky na dodávky pod názvem „MČ Praha-Zbraslav – Dodávka hasičské
cisternové automobilové stříkačky pro JSDH“, v předloženém znění;

II.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

23.

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb - provoz aplikace Klikací rozpočet
pro příspěvkové organizace
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytování služeb se společností Internet
Stream, s. r. o. Dodatkem bude zajištěno dodání a fungování aplikací Klikací rozpočet pro
příspěvkové organizace.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 311 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb se společností Internet
Stream, s. r. o., se sídlem: Lesní 960, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 246 88
711, v předloženém znění,

II.

pověřuje
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starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
Dodatku č. 1 dle bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
OFR zajistit administrativní kroky k plnění usnesení.

24.

Rozpočtové opatření 3037/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu na rok 2017 o
částku 697.000 Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy poskytlo MČ neinvestiční dotaci z obdrženého
odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 312 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 3037/2017, dle přílohy, které
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

25.

Rozpočtové opatření 3039/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu na rok 2017 o
částku 110.000 Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy uvolnilo finanční prostředky z rozpočtu hl. m.
Prahy na provoz jednotek Sboru dobrovolných hasičů.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 313 17

Rada městské části

I.

schvaluje

16

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 3039/2017, dle přílohy, které
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

26.

Rozpočtové opatření 3048/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu na rok 2017
o částku 18.000.000 Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy poskytlo MČ účelovou investiční a
neinvestiční dotaci na akci "Odkup MŠ Matjuchinova". Dále se jedná o zvýšení rozpočtu o
částku 12.000.000 Kč. Tuto dotaci jsme obdrželi na akci "Revitalizace objektu prádelny".
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 314 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 3048/2017, dle přílohy, které
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

27.

Rozpočtové opatření 8008/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu na rok 2017.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy, na základě výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy s
městskými částmi za rok 2016, přidělilo naší MČ částku ve výši 357.100 Kč.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 315 17

Rada městské části
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I.

schvaluje
na základě pověření Usnesením Z 15 126 17 ve smyslu § 94 odst. 2 písm. h)
zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu
s § 16, odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, Rozpočtové opatření číslo 8008/2017, dle přílohy, které
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

28.

Investiční požadavky MČ Praha-Zbraslav z rozpočtu MHMP na rok 2018
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila seznam investičních požadavků MČ z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018. Na
základě pokynu MHMP, mohou městské části do 31.7.2017 uplatnit své požadavky na investiční
dotace z rozpočtu MHMP.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 316 17

Rada městské části

I.

schvaluje
seznam investičních požadavků Městské části Praha-Zbraslav z rozpočtu hlavního
města Prahy na rok 2018, který je přílohou tohoto usnesení;

II.

ukládá
OMIR ve spolupráci s OFR zpracovat žádosti dle pokynů Odboru rozpočtu
MHMP.

29.

Žádost o přidělení místa v urnovém háji
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, souhlasila s přidělením místa v urnovém háji ve Zbraslavi.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 317 17

Rada městské části

18

I.

souhlasí
s přidělením místa v urnovém háji na základě žádosti č.j. 2163/2017/OMH ze dne
21.6.2017,

II.

ukládá
OMH informovat žadatele.

30.

Smlouva o zajištění poskytování lékařské služby první pomoci
Předkladatel: Filip Gaspar, Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření Smlouvy o zajištění poskytování lékařské služby první pomoci se ZS
ASČR Praha-Západ do 31.7.2018.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 318 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění poskytování lékařské služby první pomoci se
Záchrannou službou Asociace samaritánů České republiky Praha – západ z.s., IČ:
48134821, se sídlem: U Včely 1442, 156 00 Praha 5, od 1. 8. 2017 do 31. 7. 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.

31.

Rozpočtové opatření 15/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu na rok 2017 ve výši 200.000 Kč. Přesun finančních prostředků se provádí
z důvodu vypracování projektové dokumentace na opravu pomníku na Zbraslavském náměstí.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 19 319 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 15/2017, dle přílohy, které je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

32.

Stavební povolení na stavbu „Stavební úpravy drogerie Teta Zbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila se vzdáním se práva opravných prostředků proti rozhodnutí vydaného Odborem
výstavby Prahy 16. Jedná se o stavební povolení na stavební úpravy drogerie Teta Zbraslav na
Zbraslavském náměstí 454.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 19 320 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se vzdáním se práva opravných prostředků proti rozhodnutí vydaného dne
10.07.2017 pod č.j.: 013640/17/OVDŽP, sp.zn.: 009690/17/OVDŽP /Bm;

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem Prohlášení, ve
smyslu ustanovení § 94 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, o vzdání se
práva odvolání proti vydanému rozhodnutí;

III.

ukládá
OMIR zajistit potřebné administrativní kroky.

20

33.

Různé

Radek Rejna

Mgr. Michaela Bernardová
zástupkyně starostky
MČ Praha - Zbraslav
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