Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
23. mimořádné jednání rady městské části, konané dne
28. 8. 2017 v 10:30 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, M. Bernardová, R. Rejna

Dále přítomni:
Hosté:
Omluvení:

F. Gaspar, Z. Wildová

Ověřovatelé:

M. Bernardová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Záměr směnit pozemek parc.č. 2025/28 za pozemek parc.č. 2025/29, o výměře 318 m²,
oddělené geometrickým plánem č. 297-199/2017

3 (3)

Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu „Revitalizace stromořadí El.
Přemyslovny, II. etapa“

4 (4)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Záměr směnit pozemek parc.č. 2025/28 za pozemek parc.č. 2025/29, o výměře 318 m²,
oddělené geometrickým plánem č. 297-199/2017
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila se záměrem směnit pozemek. Jedná se o pozemek v ulici Ke Dračkám. Na
pozemku soukromé osoby stojí z části budova, kterou postavila městská část, ale kvůli historicky
nevyjasněným vlastnickým vztahům k pozemku pod částí budovy nedošlo k zapsání budovy do
KN. Z tohoto důvodu je navržena směna pozemků.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 23 361 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem směnit pozemek parc. č. 2025/28 o výměře 318 m² k. ú. Zbraslav,
druh pozemku: ostatní plocha, který je oddělen geometrickým plánem č.
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297-199/2017 z pozemku parc. č. 2025/26, zapsaný na LV 1973, s vlastníkem
pozemku za pozemek parc. č. 2025/29 o výměře 318 m² k. ú. Zbraslav, druh
pozemku: ostatní plocha, který je oddělen geometrickým plánem č. 297-199/2017
z pozemku parc. č. 2025/25, ve vlastnictví hl. m. Praha, svěřená správa Městská
část Praha–Zbraslav, zapsaný na LV 1707;

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

3.

Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu „Revitalizace stromořadí El.
Přemyslovny, II. etapa“
Předkladatel: Radek Rejna
V roce 2016 byla dokončena první etapa obnovy stromořadí v ulici Elišky Přemyslovny.
Vzhledem k tomu, že stávající alej je nesourodá a některé stromy jsou ve špatném zdravotním
stavu, bylo rozhodnuto o pokračování výsadby stromořadí. Rada schválila text výzvy k podání
nabídky na "Revitalizaci stromořadí EL. Přemyslovny, II. etapa, a vyhlásila výzvu na plnění
zmiňované zakázky.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 23 362 17

Rada městské části

I.

schvaluje
text výzvy k podání nabídky dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
"Revitalizace stromořadí El. Přemyslovny, II. etapa", v předloženém znění;

II.

jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu "Revitalizace stromořadí El. Přemyslovny", v
předloženém znění;

III.

vyhlašuje
Výzvu dle ustanovení § 27 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
na plnění zakázky malého rozsahu "Revitalizace stromořadí El. Přemyslovny";
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IV.

ukládá
OMH realizovat potřebné administrativní kroky po obdržení projektové
dokumentace;

V.

schvaluje
seznam způsobilých dodavatelů, kteří budou vyzváni k předložení nabídky v
předloženém znění.

4.

Různé

Radek Rejna

Mgr. Michaela Bernardová
zástupkyně starostky
MČ Praha - Zbraslav
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