Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
21. řádné jednání rady městské části, konané dne
7. 8. 2017 v 8:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, M. Bernardová, Z. Wildová, R. Rejna, F. Gaspar

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Návrh na pořízení změny Územního plánu SÚ HMP na pozemcích p.č.2873/2, 2873/1,
2874/119, k.ú. Zbraslav

3 (3)

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2909/210 v k.ú. Zbraslav, lokalita
Sluneční město

4 (4)

Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc.č. 1312/12 o výměře 22m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku

5 (5)

Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc.č. 3279 o výměře 23m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku

6 (7)

Dokumentace stavby „Rekonstrukce chaty Závist na pozemku parc.č. 3088 a 3089 v k.ú.
Zbraslav “

7 (8)

Záměr pronájmu budovy č.p. 1319 na pozemku parc.č. 126/4 k.ú. Zbraslav

8 (9)

Smlouva o nájmu služebního bytu č. 81 v Lomařské 820, 156 00 Praha-Zbraslav,

9 (10)

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu bytu zvl. užívání č. 112 v DsPS

10 (11)

Ukončení smlouvy o nájmu bytu zvl.užívání č. 116 v DsPS

11 (12)

Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30345124/3 – Pražské
vodovody a kanalizace a.s.

12 (13)

Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace akce "Snížení
energetických ztrát ZŠ Nad Parkem, Praha-Zbraslav"

13 (14)

Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace akce "Základní
škola Vl. Vančury – rekonstrukce a dostavba"

14 (15)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu pro akci „Vypracování projektové
dokumentace snížení spotřeby energií v objektu ÚMČ Praha-Zbraslav“

15 (16)

Informace č. 2 o průběhu podlimitní veřejné zakázky na dodávky zařízení pro vybavení ZŠ
Vl. Vančury - „Dodávka ICT pro Základní školu Vladislava Vančury, Praha – Zbraslav“
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16 (17)

Zadání zakázky "Studie proveditelnosti – rekonstrukce a dostavba mateřské školy
Matjuchinova, Praha - Zbraslav"

17 (18)

Revokace části Usnesení č. R 19 303 17 ze dne 17.7.2017 a odstoupení od Nájemní
smlouvy ze dne 19.12.2011

18 (19)

Zřízení Komise Programu regenerace městské památkové zóny MČ Praha-Zbraslav a
jmenování členů komise

19 (21)

Žádost o partnerství a podporu při organizaci akce Rozmarná plovárna

20 (22)

Žádost o přidělení místa v urnovém háji

21 (23)

Pronájem Divadla J. Kašky - Česká televize

22 (24)

Plán veřejnosprávních kontrol hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok
2017

23 (25)

Rozpočtové opatření 2073/2017

24 (26)

Rozpočtové opatření 3040/2017

25 (27)

Rozpočtové opatření 16/2017

26 (20)

Poskytnutí finanční odměny členům okrskových volebních komisí

27 (10)

Dokumentace stavby „Rodinný dům na pozemku parc. č. 701/2“

28 (11)

Žádost o výpůjčku fotbalového hřiště na Baních

29 (28)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Návrh na pořízení změny Územního plánu SÚ HMP na pozemcích p.č.2873/2, 2873/1,
2874/119, k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu souhlasit s návrhem na změnu Územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy na výše uvedených pozemcích. Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu podala žádost, aby se pozemky, které jsou zapsané jako OB - B čistě
obytné území, zapsaly na PZO - zahrádky a zahrádkové osady. Stavební komise nepovažuje za
nezbytné změnu ÚP pořizovat.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 322 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s návrhem na změnu Územního plánu
sídelního útvaru hl.m. Prahy na pozemcích parc. č. 2873/2, 2873/1, 2874/119, k. ú.
Zbraslav, podaným Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Zbraslav
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– Kamínka, IČ: 654 00 721, na základě žádosti č.j. 1972/2017/OMIR ze dne
6.6.2017;

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením materiálu dle
bodu I. tohoto usnesení na nejbližší zasedání Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

3.

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2909/210 v k.ú. Zbraslav, lokalita
Sluneční město
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k výše uvedenému pozemku se
společností T-Mobile, a. s. Smlouva se uzavírá z důvodu pokládky optického kabelu.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 323 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2909/210, druh
pozemku: orná půda, 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, s T-Mobile Czech Republic, a. s., IČ: 649 49 681, se sídlem:
Tomíčkova 2144/1, 149 00 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.

4.

Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc.č. 1312/12 o výměře 22m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku
Předkladatel: Filip Gaspar
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Rada souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu pozemku pod garáží. Nová majitelka garáže
žádá o změnu vlastníka v nájemní smlouvě na pozemek pod garáží.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 324 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1312/12 o výměře 22 m²,
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zbraslav, zapsaný na LV 1707,
vlastnické právo pro hlavní město Prahu, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110
00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské
náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, zájemci na základě žádosti čj. 2311/2017/
OMIR, za cenu 85 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

5.

Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc.č. 3279 o výměře 23m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu pozemku pod garáží. Nový majitel garáže
žádá o změnu vlastníka v nájemní smlouvě na pozemek pod garáží.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 325 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 3279 o výměře 23 m², druh
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zbraslav, zapsaný na LV 1707,
vlastnické právo pro hlavní město Prahu, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110
00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské
náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, zájemci na základě žádosti čj. 2586/2017/
OMIR, za cenu 85 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,

II.

ukládá
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OKT zveřejnit záměr.
6.

Dokumentace stavby „Rekonstrukce chaty Závist na pozemku parc.č. 3088 a 3089 v k.ú.
Zbraslav “
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s předloženou dokumentací stavby - rekonstrukce chaty na Závisti.
Rekonstrukcí chaty dojde k novému dispozičnímu uspořádání a bude nově rozšířeno druhé
nadzemní podlaží. Stavební komise neměla připomínky.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 326 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou dokumentací stavby „Rekonstrukce chaty Závist na pozemku parc.
č. 3088 a 3089 v k. ú. Zbraslav“;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

7.

Záměr pronájmu budovy č.p. 1319 na pozemku parc.č. 126/4 k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová, Filip Gaspar
Rada souhlasila se záměrem pronájmu budovy č. p. 1319. Jedná se pronájem Divadla Jana
Kašky za účelem provozování loutkového a činoherního divadla.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 327 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout budovu č.p. 1319; objekt občanské vybavenosti, včetně
veškerého vybavení a příslušenství, stojící na pozemku parc. č. 126/4 o výměře
429 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří vše k. ú. Zbraslav, vlastnické
právo pro hl. m. Praha, svěřená správa Městská část Praha-Zbraslav, na dobu
určitou 10 let, za cenu 30.000 Kč/rok, v předloženém znění;

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.
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Termín: 18.7.2017

8.

Smlouva o nájmu služebního bytu č. 81 v Lomařské 820, 156 00 Praha-Zbraslav,
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu se zaměstnancem ZŠ ve Zbraslavi na
dobu určitou, a to do 11.9.2019.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 328 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu č. 81 na adrese Lomařská 820, 156 00
Praha-Zbraslav na dobu určitou od 1.9.2017 do 11.9.2019, na základě žádosti č.j.
2461/2017/OMH ze dne 19.7.2017,

II.

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

9.

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu bytu zvl. užívání č. 112 v DsPS
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila ukončení smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou ke dni
31.8.2017 na základě žádosti nájemce.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 329 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu zvláštního užívání č.
112 v Domě s pečovatelskou službou ke dni 31.8.2017, na základě žádosti č.j.
2502/2017/OMH, v předloženém znění,

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem dohody dle
bodu I. tohoto usnesení.
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10.

Ukončení smlouvy o nájmu bytu zvl.užívání č. 116 v DsPS
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila ukončení smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou ke dni
31.10.2017 na základě žádosti nájemce.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 330 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu zvláštního užívání č. 116
v Domě s pečovatelskou službou ke dni 31.10.2017, na základě žádosti č.j.
2595/2017/OMH ze dne 3.8.2017, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

11.

Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30345124/3 – Pražské
vodovody a kanalizace a.s.
Předkladatel: Filip Gaspar, Hana Haubertová
Rada schválila uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro objekt
Strakonická 125, který využívá Asociace poškozených povodní. Předchozí smlouva byla sice
platná, ale nesplňovala právní úpravu.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 331 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření "Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30345124/3"
pro objekt Strakonická 125, Praha-Lahovice, se společností: Pražské vodovody a
kanalizace, a. s., se sídlem: Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČ: 256 56
635, v předloženém znění;
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II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.
Termín: 14.8.2017

12.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace akce "Snížení
energetických ztrát ZŠ Nad Parkem, Praha-Zbraslav"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
V lednu 2017 bylo dokončeno rozšíření ZŠ v ulici Nad Parkem včetně zateplení budovy "A"
a přístavby tělocvičny. Pro zateplení zbývajících budov ZŠ je potřeba vyhotovit projektovou
dokumentaci. Rada vypsala veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové
dokumentace, schválila text zadávací dokumentace, a jmenovala členy a náhradníky komise
pověřené otevíráním obálek a hodnocením nabídek.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 332 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové
dokumentace akce "Snížení energetických ztrát ZŠ Nad Parkem, Praha-Zbraslav";

II.

schvaluje
a)

text zadávací dokumentace včetně příloh dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
zpracování projektové dokumentace akce “Snížení energetických ztrát ZŠ Nad
Parkem, Praha-Zbraslav“, v předloženém znění;

b)

seznam způsobilých dodavatelů, kteří budou vyzváni k předložení nabídky na
zpracování projektové dokumentace akce “Snížení energetických ztrát ZŠ Nad
Parkem, Praha-Zbraslav“, v předloženém znění;
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III.

jmenuje
členy a náhradníky komise pověřené otevíráním obálek a posouzením a
hodnocením nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování
projektové dokumentace akce “Snížení energetických ztrát ZŠ Nad Parkem,
Praha-Zbraslav“, v předloženém znění;

IV.

vyhlašuje
Výzvu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
na plnění zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace akce
“Snížení energetických ztrát ZŠ Nad Parkem, Praha-Zbraslav“;

V.

ukládá
OMIR realizovat potřebné administrativní kroky.

13.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace akce "Základní
škola Vl. Vančury – rekonstrukce a dostavba"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
V červnu byla schválena architektonická studie nové koncepce funkčního řešení prostor školy v
budovách U Lékárny a Hauptova. Hlavním důvodem je především dostavba nárožního prostoru
na místě vyhořelých šaten. Rekonstrukce a dostavba základní školy vyžaduje zpracování
dalších stupňů projektové dokumentace. Rada souhlasila s vypsáním v názvu uvedené veřejné
zakázky, schválila text zadávací dokumentace, a jmenovala členy a náhradníky komise pověřené
otevíráním obálek a hodnocením nabídek.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 333 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové
dokumentace akce "Základní škola Vl. Vančury – rekonstrukce a dostavba";

II.

schvaluje

9

a)

text zadávací dokumentace včetně příloh dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
zpracování projektové dokumentace stavby "Základní škola Vladislava Vančury –
rekonstrukce a dostavba", v předloženém znění;

b)

seznam způsobilých dodavatelů, kteří budou vyzváni k předložení nabídky
na zpracování projektové dokumentace akce “Základní škola Vl. Vančury –
rekonstrukce a dostavba“, v předloženém znění;

III.

jmenuje
členy a náhradníky komise pověřené otevíráním obálek a posouzením a
hodnocením nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování
projektové dokumentace akce “Základní škola Vl. Vančury – rekonstrukce a
dostavba“, v předloženém znění;

IV.

vyhlašuje
Výzvu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
na plnění zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace akce
“Základní škola Vl. Vančury – rekonstrukce a dostavba“;

V.

ukládá
OMIR realizovat potřebné administrativní kroky.

14.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu pro akci „Vypracování projektové
dokumentace snížení spotřeby energií v objektu ÚMČ Praha-Zbraslav“
Předkladatel: Filip Gaspar, Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě materiál, který se týká vyhodnocení výběrového řízení na projektové práce
za účelem snížení spotřeby energií v objektu úřadu městské části. Byly osloveny 3 projektové
kanceláře, z toho 2 předložily cenu za projekční práce včetně inženýrské činnosti. Rada schválila
zadání veřejné zakázky, uvedené v nadpise tohoto bodu, společnosti Projekce CZ, s. r. o.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 334 17

Rada městské části

I.

schvaluje
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v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu S 11/2016
ze dne 17.10.2016, vyhodnocení veřejné zakázky "Vypracování projektové
dokumentace snížení spotřeby energií v objektu ÚMČ Praha-Zbraslav" na adrese
Zbraslavské náměstí 464, Praha-Zbraslav, projektovou kanceláří Projekce CZ, s. r.
o., se sídlem: Tovární 290, 537 01 Chrudim, IČ: 275 58 860, za cenu 223.800 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: 14.8.2017

15.

Informace č. 2 o průběhu podlimitní veřejné zakázky na dodávky zařízení pro vybavení ZŠ
Vl. Vančury - „Dodávka ICT pro Základní školu Vladislava Vančury, Praha – Zbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě informaci č. 2 o podání výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace
na plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky na nákup zařízení pro vybavení základní školy
- dodávky ICT, kterou si bude kompletně administrovat ředitel školy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 335 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
informaci č. 2 o průběhu podlimitní veřejné zakázky na dodávky na nákup zařízení
pro vybavení ZŠ Vl. Vančury, s názvem „Dodávka ICT pro Základní školu
Vladislava Vančury, Praha–Zbraslav“ zadavatele Základní škola Vl. Vančury,
Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 961, o podání výzvy k podání nabídky a zadávací
dokumentace na plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky;

II.

ukládá

11

16.

a)

řediteli Základní školy Vl. Vančury, Praha-Zbraslav, předložit zřizovateli
písemnou informaci o zajištění finančního krytí před zveřejněním veřejné
zakázky;

b)

OKT informovat ředitele školy o usnesení RMČ.

Zadání zakázky "Studie proveditelnosti – rekonstrukce a dostavba mateřské školy
Matjuchinova, Praha - Zbraslav"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila cenovou nabídku na vypracování studie proveditelnosti na výše uvedenou akci,
a dále schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie. Společnost APRIS 3MP, s. r. o.
již jednou vypracovala studii na rekonstrukci a dostavbu mateřské školy Matjuchinova, avšak od
té doby došlo k jednání s vlastníky okolních pozemků o možném odkupu pozemků. Předmětem
studie je zpracování posouzení redukované varianty školy s umístěním kuchyně pro provoz jídel
do dalších mateřských škol. Dále studie navrhne koncepci a základní hmotové řešení, dále pak
základní dispoziční schéma včetně odhadu hrubých podlažních ploch objektu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 336 17

Rada městské části

I.

II.

schvaluje
a)

cenovou nabídku na vypracování studie proveditelnosti na akci „Studie
proveditelnosti - rekonstrukce a dostavba mateřské školy Matjuchinova, PrahaZbraslav“ na pozemcích parc. č. 1547 a část parc. č. 1548 vše v k. ú. Zbraslav,

b)

uzavření Smlouvy o dílo na zpracování studie proveditelnosti na akci „Studie
proveditelnosti - rekonstrukce a dostavba mateřské školy Matjuchinova, PrahaZbraslav“ na pozemcích parc.č. 1547 a část parc.č. 1548 vše v k. ú. Zbraslav, se
společností: APRIS 3MP, s. r. o., IČ: 271 83 912, se sídlem: K Roztokům 190, 165
00 Praha 6 – Suchdol,

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

III.

ukládá
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OMIR provést potřebné administrativní úkony.
17.

Revokace části Usnesení č. R 19 303 17 ze dne 17.7.2017 a odstoupení od Nájemní smlouvy
ze dne 19.12.2011
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada revokovala Usnesení č. R 19 303 17 o uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy se
společností Chemaspol Zbraslav, spol. s r. o. Dále schválila odstoupení od nájemní smlouvy se
společností Chemaspol Zbraslav, spol. s r. o.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 337 17

Rada městské části

I.

revokuje
bod I. Usnesení č. R 19 303 17 ze dne 17.7.2017 o 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, Praha-Zbraslav, o nájmu části
pozemku parc. č. 1292/2 v k. ú. Zbraslav,

II.

schvaluje
odstoupení od Nájemní smlouvy, uzavřené dne 19.12.2011 se společností
Chemaspol Zbraslav, spol. s r. o., IČ: 282 48 406, se sídlem Na Vrškách 34, PrahaZbraslav, o nájmu části pozemku parc. č. 1292/2 v k. ú. Zbraslav , v souladu s čl.
IV. Nájemní smlouvy č. 194/2011 ze dne 19.12.2011,

III.

ukládá
OMIR ve spolupráci s OKT zajistit administrativní kroky k plnění tohoto
usnesení.

18.

Zřízení Komise Programu regenerace městské památkové zóny MČ Praha-Zbraslav a
jmenování členů komise
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada zřídila Komisi Programu regenerace městské památkové zóny MČ Praha-Zbraslav, která
se bude podílet na tvorbě a aktualizacích programu regenerace pro období 2018 - 2023. Zároveň
jmenovala její členy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 338 17

Rada městské části
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I.

zřizuje
v souladu s §101 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, jako svůj
další iniciativní a poradní orgán Komisi Programu regenerace městské památkové
zóny MČ Praha-Zbraslav (dále jen Komise PRMPZ), jako pracovní skupinu,
která se bude podílet na tvorbě a aktualizacích "Programu regenerace městské
památkové zóny MČ Praha-Zbraslav pro období 2018 – 2023";

II.

jmenuje
členy Komise PRMPZ dle předloženého návrhu;

III.

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

IV.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

19.

Žádost o partnerství a podporu při organizaci akce Rozmarná plovárna
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s partnerstvím a podporou akce - Rozmarná plovárna, která se bude konat
3.9.2017 na nábřeží u zázemí občerstvení U posledního Kelta. Akce je inspirována dílem Vl.
Vančury - Rozmarné léto. Organizátorem akce je Okrašlovací spolek Zbraslav z.s.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 339 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s partnerstvím a podporou kulturně společenské akce Rozmarná plovárna konané
dne 3.9.2017, organizované a pořádané spolkem: Okrašlovací spolek Zbraslav, IČ:
015 53 712, se sídlem: Neumannova 1451/1, 156 00 Praha–Zbraslav, na základě
žádosti č.j. 2573/2017/OKT ze dne 01.08.2017;
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II.

ukládá
OKT ve spolupráci s OMH zajistit kroky k realizaci tohoto usnesení.

20.

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 21 340 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s přidělením místa v urnovém háji na základě žádosti č.j. 2460/2017/OMH ze dne
20.7.2017,

II.

ukládá
OMH informovat žadatele.

21.

Pronájem Divadla J. Kašky - Česká televize
Předkladatel: Hana Haubertová, Zuzana Wildová
Česká televize natáčí se zbraslavským občanem pokračování sociálně-vzdělávací reality show s
názvem "Hlava rodiny". Televize požádala městskou část o pronájem divadla Jana Kašky. Rada
tento pronájem schválila.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 341 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytového prostoru - Divadla Jana
Kašky na dobu určitou dne 11.8.2017 od 10:00 do 18:00 hodin, s nájemcem Česká
televize, Na Hřebenech II. 1132/4, 140 70 Praha 4, IČ: 000 27 383, za cenu 1.000
Kč, na základě žádosti č.j. 2625/2017/OKT ze dne 4.8.2017, v předloženém znění;

II.

pověřuje
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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: 11.8. 2017

22.

Plán veřejnosprávních kontrol hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok
2017
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
OFR předložil radě ke schválení Plán veřejnosprávních kontrol hospodaření příspěvkových
organizací na rok 2017. Rada tyto termíny schválila.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 342 17

Rada městské části

I.

schvaluje
dle ustanovení § 9, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákkonů (zákon o finanční kontrole) plán veřejnosprávních
kontrol hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2017, dle přílohy,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

pověřuje
OFR realizací tohoto usnesení.

23.

Rozpočtové opatření 2073/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu. Rada hl. m. Prahy
schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MŠMT v celkové výši 71.100 Kč určené pro
Základní školu Vladislava Vančury Praha-Zbraslav na program „Bezpečné klima v českých
školách na rok 2017“.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 343 17

Rada městské části

I.

schvaluje
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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 2073/2017, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

24.

Rozpočtové opatření 3040/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu. Zastupitelstvo
hl. m. Prahy schválilo poskytnutí finančních rozpočtů z rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši
3.229.146 Kč z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 344 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 3040/2017, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

25.

Rozpočtové opatření 16/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu ve výši 70.000 Kč. Přesun bude proveden z důvodu poskytnutí finančního
daru členům volebních okrskových komisí při parlamentních volbách v říjnu 2017.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 345 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 16/2017, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

26.

Poskytnutí finanční odměny členům okrskových volebních komisí
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila odměnu členům okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat v říjnu. Je to z toho důvodu, že dlouhodobě MČ
řeší problém s dostatečným počtem členů OVK.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 346 17

Rada městské části

I.

schvaluje
další odměnu členům okrskové volební komise pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 20. a 21.
října 2017, ve výši 1.000 Kč na osobu;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

27.

Dokumentace stavby „Rodinný dům na pozemku parc. č. 701/2“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě projektovou dokumentaci změny rozhodnutí o umístění stavby a
stavebního povolení novostavby rodinného domu. Předmětem je návrh rodinného domu, který
má dvě nadzemní podlaží s plochou střechou. První návrh má již vydané stavební povolení.
Nový návrh je umístěn do stejného místa, ale zasahuje méně do hloubi zahrady. Rada souhlasila
s předloženou dokumentací stavby.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 21 347 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou dokumentací stavby "Rodinný dům na pozemku parc. č. 701/2"
za podmínky, že navržené oplocení do ulice bude do výšky max. 2 m dle
předloženého výkresu č. 11_Pohled z ulice na opocení;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

28.

Žádost o výpůjčku fotbalového hřiště na Baních
Předkladatel: Radek Rejna
Rada, na základě žádosti, souhlasila s výpůjčkou fotbalového hřiště na Baních pro konání
fotbalového turnaje pro obyvatele Zbraslavi dne 23.9.2017.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 348 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s výpůjčkou fotbalového hřiště na Baních, a části přilehlých pozemků: 2868/1,
2868/10, 2867/2, 2867/2, 2866/1, vše v k. ú. Zbraslav, pro zázemí a konání
fotbalového turnaje „STELLA CUP“ pro obyvatele Zbraslavi dne 23.9.2017 od
08:00 do 17:00 hodin, na základě žádosti č.j: 2525/2017/OMH ze dne 26.7.2017;

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.

29.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Radek Rejna
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