Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
25. řádné jednání rady městské části, konané dne
18. 9. 2017 ve 13:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, M. Bernardová, Z. Wildová, R. Rejna (příchod ve 13.45 h), F.
Gaspar

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

M. Bernardová, Z. Wildová

Zapsal:

M. Spáčilová
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Stavební a interiérové úpravy bytu č. 1399/10, Jaromíra Vejvody
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Žádost o splátkový kalendář - Záchranná služba Asociace samaritánů České Republiky
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Smlouva o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě

15 (13)
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Rozpočtové opatření 18/2017
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Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Nákup části pozemků parc.č. 1547 jehož součástí je stavba č.p. 698, parc.č. 1548 a parc.č.
1551, vše v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu projednat a následně odsouhlasit nákup částí
pozemků a stavbu č.p. 698 v k. ú. Zbraslav. Jedná se o budovu MŠ Matjuchinova s přilehlými
pozemky.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 389 17

Rada městské části

I.

doporučuje
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Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s nákupem části pozemku parc.
č. 1547 o výměře 250 m², druh pozemku: zastavěná plocha, jehož součástí je
stavba č.p. 698, části pozemku parc. č. 1548 o výměře 3811 m², druh pozemku:
ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1551 o výměře 709 m², druh pozemku:
zahrada vše k. ú. Zbraslav od čtyř podílových spoluvlastníků zapsaných na LV
1300 ve výši ideálních spoluvlastnických podílů, 1. podíl vlastníka Menica Aurora
Mesesan o velikosti 11/216 za cenu 1.018.519 Kč a 2. podíl vlastníka Dorin Aurel
Stanescu o velikosti 11/216, za cenu 1.018.519 Kč, 3. podíl vlastníka Florin Žigrai
o velikosti 11/216, za cenu 1.018.519 Kč, 4. podíl vlastníka Geoffrey Russel
Brooks o velikosti 26/72, za cenu 7.222.221 Kč;

II.

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

3.

Směna pozemku parc. č. 2025/28 o výměře 318 m2, za pozemek parc. č. 2025/29 o výměře
318 m2 v k. ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada projednala směnu pozemku z důvodu narovnání vlastnických vztahů. Na soukromém
pozemku stojí část budovy, kterou postavila MČ, ale kvůli historicky nevyjasněným vlastnickým
vztahům k pozemku pod částí budovy, nedošlo k zapsání budovy do KN. Rada doporučuje
zastupitelstvu souhlasit se směnou.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 390 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav souhlasit se směnou pozemku parc. č. 2025/28
o výměře 318 m², druh pozemku: ostatní plocha, který je oddělen geometrickým
plánem č. 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, druh
pozemku: ostatní plocha, který je oddělen geometrickým plánem č. 297-199/2017
z pozemku parc. č. 2025/25, vše v k. ú. Zbraslav, ve vlastnictví hl. m. Praha,
svěřená správa MČ Praha–Zbraslav, zapsaný na LV 1707;

II.

pověřuje
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zástupce starostky MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením materiálu
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.
4.

Pronájem pozemků parc.č. 2025/26 a parc.č. 2025/29 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
OMIR doporučuje radě schválit uzavření nájemní smlouvy na pronájem výše zmiňovaných
pozemků s vlastníkem pozemků. Na pozemku stojí z části budova, kterou postavila MČ PrahaZbraslav, ale dosud ji nezapsala do KN vzhledem k nevyjasněným vlastnickým vztahům k
pozemku pod budovou. Rada schválila uzavření nájemní smlouvy.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 391 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 2025/26 o výměře 1
299 m² a pozemku parc. č. 2025/29 o výměře 318 m², vše v k. ú. Zbraslav, který
byl oddělen z pozemku parc. č. 2025/25 geometrickým plánem č.2997-199/2017,
za cenu 20.000 Kč/měsíc, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, MČ
Praha-Zbraslav bude mít postavení nájemce těchto pozemků;

II.

schvaluje
uzavření dohody o narovnání (jež je součástí nájemní smlouvy) s vlastníkem
pozemku parc. č. 2025/26, v k. ú. Zbraslav, jejímž předmětem je vyplacení
jednorázové úhrady vlastníkovi tohoto pozemku za bezdůvodné obohacení ve výši
150.000 Kč za využívání pozemku MČ Praha-Zbraslav bez právního titulu;

III.

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

IV.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

5.

Přístavba a stavební úpravy RD "Vila Blažena" na pozemku č.parc. 400 a 401, k.ú.
Zbraslav
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Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada odsouhlasila předloženou dokumentaci stavby. Předmětem je rozšíření stávajícího RD o
garážové stání a půdní vestavbu do stávajícího podkroví.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 392 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou dokumentací stavby "Přístavba a stavební úpravy RD "Vila
Blažena" na pozemku č. parc. 400 a 401, k. ú. Zbraslav;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

6.

Stavební úpravy domku č.p. 1113 na pozemku parc. č. 2369 a 2370, k.ú. Zbraslav, ul.
Lesáků
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s předloženou projektovou dokumentací. Předmětem jsou stavební úpravy
montovaného domku OKAL, které spočívají v odbourání původní verandy, nového vyzdění a
zateplení obvodového pláště.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 393 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací "Stavební úpravy domku č. p. 1113 na
pozemku parc. č. 2369 a 2370, k. ú. Zbraslav, ul. Lesáků;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

7.

Věcné břemeno-služebnost stezky a cesty k pozemku parc.č. 2025/25 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě doporučení OMIRu, schválila věcné břemeno-služebnost stezky a cesty k
pozemku. Jedná se o pozemek Ke Dračkám, který využívá Provozovna služeb. MČ již dlouho
řeší ve spolupráci s MHMP a vlastníkem pozemku narovnání vlastnických vztahů. Na základě
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osobního jednání bylo dohodnuto, že bude zřízeno věcné břemeno, a tím dojde ke zpřístupnění
pozemku ve vlastnictví soukromého majitele.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 394 17

Rada městské části

I.

schvaluje
věcné břemeno-služebnost stezky a cesty k pozemku parc. č. 2025/25, 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 MČ Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00
Praha-Zbraslav, ve prospěch vlastníka pozemků, zapsaných na LV 1973;

II.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

8.

Stavební a interiérové úpravy bytu č. 1399/10, Jaromíra Vejvody
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s předloženou projektovou dokumentací, která řeší interiérové úpravy stávající
bytové jednotky. Jedná se o zbourání dělící příčky, zbudování nového schodiště, nové podlahové
krytiny a obklady.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 395 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací stavby "Stavební a interiérové úpravy
bytu č. 1399/10, Jaromíra Vejvody";

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

9.

Žádost o úhradu nákladů za osazení vodoměru v bytě č. 55, Hauptova 596, 156 00 PrahaZbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
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OMH předložil radě žádost o úhradu nákladů za vodoměr v bytovém domě, který si nájemce
pořídil v roce 2016. V bytovém domě byly v roce 2017 nainstalovány vodoměry ve všech
bytech. Rada souhlasila se slevou z nájmu.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 396 17

Rada městské části

I.

schvaluje
úhradu nákladů spojených s instalací poměrového vodoměru v bytě č. 55 na adrese
Hauptova 596, ve výši 2.340 Kč formou snížení nájemného za měsíc říjen 2017, a
to na základě žádosti č.j. 2937/2017/OMH ze dne 29.8.2017;

II.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní kroky.

10.

Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu č. 2, U Lékárny 592
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě žádost o prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu. Z důvodu, že
nájemce neplatí včas nájemné za byt, rada s prodloužením smlouvy nesouhlasila.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 397 17

Rada městské části

I.

neschvaluje
uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu služebního bytu č. 2 na adrese U Lékárny
592, na základě žádosti č.j. 3066/2017/OMH ze dne 06.09.2017, o prodloužení
nájmu služebního bytu;

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.

11.

Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu 83 na adrese Lomařská 821, 156 00
Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar

7

OMH předložil radě žádost o prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu. Z důvodu, že
nájemci zanikl nárok na používání služebního bytu, a smlouva mu byla již jednou prodloužena,
rada s dalším prodloužením smlouvy nesouhlasila.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 398 17

Rada městské části

I.

neschvaluje
uzavření dalšího Dodatku ke smlouvě o nájmu služebního bytu č.83 na adrese
Lomařská 821 na základě žádosti č.j. 3087/2017/OMH ze dne 06.09.2017.

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.

12.

Zveřejnění nabídky na pronájem bytu č. 122, ul. Lomařská 824, 156 00 Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada svým usnesením souhlasila se zveřejněním nabídky na uzavření nájemní smlouvy na

pronájem volného bytu v Lomařské ulici. Byt o velikosti 2+1, o celkové výměře 57,9 m2, byl
během nedávné doby kompletně opraven.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 399 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se zveřejněním nabídky na uzavření nájemní smlouvy na pronájem volného bytu
č. 122 v bytovém domě Lomařská 824, 156 00 Praha-Zbraslav, na dobu neurčitou,
v předloženém znění;

II.

ukládá
a)

OMH ve spolupráci s OKT zveřejnit nabídku pronájmu dle bodu I. tohoto
usnesení;

b)

OMH předložit RMČ vyhodnocení doručených nabídek dle bodu I. tohoto
usnesení a návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu.
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13.

Žádost o splátkový kalendář - Záchranná služba Asociace samaritánů České Republiky
Praha-západ z.s.,
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti záchranné služby, schválila splátkový kalendář za vyúčtování služeb za
rok 2016.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 400 17

Rada městské části

I.

schvaluje
splátkový kalendář na celkovou částku 50.014,86 za vyúčtování služeb za rok
2016, pobočnému spolku: Záchrannou službou Asociace samaritánů České
Republiky Praha-západ z.s., IČ: 481 34 821, se sídlem: U Včely 1442, 156 00
Praha-Zbraslav, na základě žádosti č.j. 3077/2017/OMH ze dne 6.9.2017, ve znění
Prohlášení o uznání dluhu a žádost nájemce o schválení splátkového kalendáře;

II.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

14.

Smlouva o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě
Předkladatel: Hana Haubertová, Filip Gaspar
Městské části jsou na základě smlouvy bezplatně poskytována kvartálně aktualizovaná data z
katastru nemovitostí prostřednictvím programu MISYS. Rada schválila uzavření Smlouvy o
dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 401 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v
elektronické podobě, se společností: GEPRO, s. r. o., IČ: 448 51 529, se sídlem:
Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, 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
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

15.

Veřejná zakázka malého rozsahu na generálního projektanta akce "ZŠ Vl. Vančury rekonstrukce a přístavba" - zrušení
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek výše
jmenovaného výběrového řízení. Nejlepší nabídku z hlediska ekonomické výhodnosti nabídla
společnost ATELIER RENO, s. r. o. V současné době není zajištěné dostatečné finanční
krytí pro realizaci celé stavby. S autorem studie je nutné navrhnout etapizaci úlohy a na
takto upravenou studii vypsat nové výběrové řízení na projektanta. Rada rozhodla o zrušení
výběrového řízení.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 402 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek,

II.

rozhoduje
o zrušení výběrového řízení zakázky malého rozsahu na generálního projektanta
na akci "ZŠ Vl. Vančury - rekonstrukce a přístavba";

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

16.

Rozpočtové opatření 18/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jde o přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu. MČ obdržela v roce 2016 investiční dotaci určenou pro hasiče na nákup cisterny. V
současné době byl vybrán dodavatel dodávky a je třeba akci dofinancovat.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 403 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 18/2017, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

17.

Vyhodnocení nadlimitní veřejné zakázky "MČ Praha-Zbraslav - Dodávka cisternového
hasičského vozu pro JSDH"
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě vypsaného výběrového řízení na nadlimitní veřejnou zakázku, která se týkala
dodávky cisternového hasičského vozu, se přihlásili 2 zájemci o tuto zakázku. Základní
hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky. Rada, na
základě doporučení komise pověřené zadavatelem, rozhodla o zadání výše zmiňované zakázky
společnosti KOBIT, s. r. o.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 404 17

Rada městské části

I.

rozhoduje
v souladu s § 122, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „Zákon“), a na základě doporučení komise pověřené
zadavatelem v souladu s ustanovením § 42 Zákona provedením úkonů spojených
s hodnocením nabídek a s provedením posouzení splnění podmínek účasti v
zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „MČ Praha–Zbraslav
– Dodávka cisternového hasičského vozu pro JSDH“ (dále jen "Zakázka") o
výběru dodavatele, na plnění Zakázky s tím, že jako ekonomicky nejvýhodnější
byla vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení Zakázky č. 1, společnosti
KOBIT, spol. s r. o., IČ: 447 92 247, se sídlem Praha 6, Rozvojová 269, PSČ: 165
00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 5528, právní forma – společnost s ručením omezeným. Způsob a výsledek
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hodnocení nabídek podaných na plnění Zakázky je podrobně popsán ve Zprávě o
hodnocení nabídek ze dne 14. září 2017,

II.

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

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

18.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci zakázky „Revitalizace
stromořadí Elišky Přemyslovny, II. etapa“ a uzavření smlouvy
Předkladatel: Radek Rejna
Ve výběrovém řízení na realizaci zakázky - Revitalizace stromořadí Elišky Přemyslovny, II.
etapa, byly osloveny 3 společnosti. Přihlásil se 1 uchazeč. Rada vzala na vědomí zprávu komise
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, a rozhodla o vítězi výběrového řízení, kterým je Karel
Vodička.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 405 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek;

II.

rozhoduje
o vítězi výběrového řízení na realizaci zakázky „Revitalizace stromořadí Elišky
Přemyslovny, II. etapa“, kterým je fyzická osoba: Karel Vodička, se sídlem: Pod
Havlínem 748, 156 00 Praha-Zbraslav, IČ: 496 68 765, za cenu 408.508 Kč bez
DPH;

III.

souhlasí
s uzavřením smlouvy fyzickou osobou Karel Vodička, se sídlem: Pod Havlínem
748, 156 00 Praha-Zbraslav, IČ: 496 68 765, za cenu 408 508 Kč bez DPH;
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IV.

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

V.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

19.

Revokace usnesení R 21 336 17 ze dne 7.8.2017 - zadání zakázky "Studie proveditelnosti rekonstrukce a dostavba mateřské školy Matjuchinova, Praha - Zbraslav"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada revokovala usnesení, kterým byla schválena cenová nabídka a smlouva na vypracování
projektové dokumentace, která se týkala rekonstrukce a dostavby MŠ Matjuchinova. Usnesení se
revokovalo vzhledem k tomu, že stále ještě není dořešen nákup pozemků včetně nemovitosti od
stávajících majitelů.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 406 17

Rada městské části

I.

revokuje
Usnesení č. R 21 336 17 ze dne 7.8.2017 z důvodu změny zadání studie
proveditelnosti na akci „Studie proveditelnosti - rekonstrukce a dostavba mateřské
školy Matjuchinova, Praha-Zbraslav“ na pozemcích parc. č. 1547 a část parc. č.
1548, vše v k. ú. Zbraslav;

II.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní úkony.

20.

Uzavření darovací smlouvy - FISCALIS, s.r.o.
Předkladatel: Filip Gaspar, Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od společnosti FISCALIS, s. r. o. Dar je
určen na podporu kulturní akce Slavnosti Elišky Přemyslovny 2017.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 407 17

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od právnické osoby: FISCALIS, s.
r. o., IČ: 261 23 258, se sídlem: U Klubovny 914, 156 00 Praha–Zbraslav, v
předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

21.

Uzavření darovací smlouvy - Jan Gmuzdek
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od pana Jana Gmuzdeka. Dar je určen
na podporu kulturní akce Slavnosti Elišky Přemyslovny 2017.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 408 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od fyzické osoby: Jan Gmuzdek, IČ: 688
34 110, se sídlem: Montana č. ev. 369, 25 231 Všenory, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

22.

Uzavření darovací smlouvy - LEROS, s.r.o.
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Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od společnosti LEROS, s. r. o. Dar je
určen na podporu kulturní akce Slavnosti Elišky Přemyslovny 2017.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 409 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od právnické osoby: LEROS, s. r. o.,
IČ: 614 65 810, se sídlem: U Národní galerie 470, 156 00 Praha-Zbraslav, v
předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

23.

Uzavření darovací smlouvy - Mapol, s.r.o.
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od společnosti MAPOL, s. r. o. Dar je
určen na podporu kulturní akce Slavnosti Elišky Přemyslovny 2017.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 410 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od právnické osoby: MAPOL, s. r. o.,
IČ: 625 84 138, se sídlem: Elišky Přemyslovny 1343, 156 00 Praha-Zbraslav, 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 úkony.

24.

Uzavření darovací smlouvy - Provozovna služeb
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Wildová
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od Provozovny služeb. Dar je určen na
podporu kulturní akce Slavnosti Elišky Přemyslovny 2017.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 411 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od právnické osoby: Provozovna služeb
Zbraslav, spol. s r. o., IČ: 485 37 772, se sídlem: Žitavského 571, 156 00 PrahaZbraslav, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

25.

Uzavření darovací smlouvy - Serge Borenstein
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od pana Serge Borensteina. Dar je
určen na podporu kulturní akce Slavnosti Elišky Přemyslovny 2017.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 412 17

Rada městské části

I.

schvaluje

16

uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od fyzické osoby: Serge Borenstein, IČ:
480 54 917, se sídlem: Žitavského 499, 156 00 Praha-Zbraslav, v předloženém
znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

26.

Uzavření darovací smlouvy - UJP Praha a.s.
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od společnosti UJP Praha, a. s. Dar je
určen na podporu kulturní akce Slavnosti Elišky Přemyslovny 2017.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 413 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od právnické osoby: UJP PRAHA, a.
s., IČ: 601 93 247, se sídlem: Nad Kamínkou 1345, 156 00 Praha-Zbraslav, v
předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

27.

Uzavření darovací smlouvy - Vojkovská a spol., lanovody, v.o.s.
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Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Wildová
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od společnosti Vojkovská a spol.,
lanovody, v. o. s. Dar je určen na podporu kulturní akce Slavnosti Elišky Přemyslovny 2017.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 414 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od právnické osoby: Vojkovská a spol.,
lanovody, v. o. s., IČ: 158 86 069, se sídlem: Žitavského 509, 156 00 PrahaZbraslav, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

28.

Uzavření darovací smlouvy - 1. Zbraslavská realitní s.r.o.
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od společnosti 1. Zbraslavská realitní, s.
r. o. Dar je určen na podporu kulturní akce Slavnosti Elišky Přemyslovny 2017.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 415 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od právnické osoby: 1. Zbraslavská
realitní s.r.o., IČ: 271 77 599, se sídlem: Zbraslavské náměstí 463, 156 00 PrahaZbraslav, 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 úkony.

29.

Uzavření darovací smlouvy - Velkotržnice Lipence
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od Velkotržnice Lipence. Dar je určen
na podporu kulturní akce Slavnosti Elišky Přemyslovny 2017.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 416 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od právnické osoby: VELKOTRŽNICE
- LIPENCE s.r.o, IČ: 256 32 221, se sídlem: K Radotínu 492, Praha 5 – Lipence, v
předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

30.

Uzavření darovací smlouvy - Zbraslavská lékárna s.r.o.
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od společnosti Zbraslavská lékárn, s. r.
o. Dar je určen na podporu kulturní akce Slavnosti Elišky Přemyslovny 2017.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 417 17

Rada městské části

I.

schvaluje
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uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od právnické osoby: Zbraslavská lékárna
s.r.o., IČ: 271 64 110, se sídlem: Zbraslavské náměstí 457, 156 00 Praha-Zbraslav,
v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

31.

Uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu - Petr Procházka
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu s panem Petrem Procházkou.
Předmětem smlouvy je dramaturgická a organizační příprava šermířských vystoupení v rámci
Slavností Elišky Přemyslovny 2017.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 418 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu s fyzickou osobou: Petr
Procházka, IČ: 866 89 274, se sídlem: 51101 Karlovice - Radvánovice 2, v
předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

32.

Uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu - Pražské kytarové kvarteto
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Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu s panem Markem
Velemínským. Předmětem smlouvy je umělecké hudební vystoupení v rámci Slavností Elišky
Přemyslovny 2017.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 419 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu s fyzickou osobou: Marek
Velemínský, IČ: 430 38 131, se sídlem: Žitavského 492, 156 00 Praha-Zbraslav;

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

33.

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 25 420 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s přidělením místa v urnovém háji na základě žádosti č.j. 2953/2017/OMH ze dne
31.8.2017,

II.

ukládá
OMH informovat žadatele.

34.

Změny ve složení členů Komise zdravotní, sociální a pro DsPS
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Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada odvolala členku Komise zdravotní, sociální a pro DsPS, a zároveň jmenovala novou členku
do této komise. Odvolání proběhlo z důvodu nulové účasti při jednání komise.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 421 17

Rada městské části

I.

odvolává
v souladu s § 101 odst. 1, zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, paní
Ludmilu Jungbauerovou z pozice členky Komise zdravotní, sociální a pro DsPS,
na základě doporučení členů komise;

II.

jmenuje
v souladu s § 101 odst. 1, zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
paní Evu Čápovou členkou Komise zdravotní, sociální a pro DsPS, na základě
doporučení členů komise;

III.

ukládá
OSV zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

35.

Rozpočtové opatření 2086/2017
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přijetí neinvestiční dotace MŠMT v rámci výzvy
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Dotace ve výši 1.127.030,40 Kč je
určena Základní škole Vladislava Vančury.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 25 422 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 2086/2017, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;
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II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

36.

Různé

Mgr. Zuzana Wildová

Mgr. Michaela Bernardová
zástupkyně starostky
MČ Praha - Zbraslav
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