Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
24. řádné jednání rady městské části, konané dne
4. 9. 2017 v 16:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

F. Gaspar

Ověřovatelé:

Z. Wildová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č.
123/1 a parc.č. 174 v k.ú. Zbraslav, ulice U Malé řeky a K Přístavišti

3 (3)

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1312/12 o výměře 22 m² v k.ú. Zbraslav

4 (4)

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 3279 o výměře 23m² v k.ú. Zbraslav

5 (5)

Žádost MHMP o stanovisko k převodu pozemku parc.č. 168/5 v k.ú. Lahovice na základě
postoupené žádosti č.j. 2918/2017/OMIR ze dne 29.8.2017

6 (6)

Záměr vypůjčit část pozemku parc.č. 871 o výměře 2,5 m² v k.ú. Zbraslav za účelem
umístění reklamního panelu v ulici K Radotínu

7 (7)

Záměr splavnění řeky Berounky v úseku Praha - Beroun

8 (8)

Dohoda o spolupráci mezi MČ Praha-Zbraslav a Uragán Zbraslav z.s. při realizaci záměru
„Rekonstrukce a dostavba objektu bývalé prádelny“

9 (9)

Vyjádření k projektové dokumentaci "Přesun zastávky Žabovřesky"

10 (10)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce oplocení tzv. nového
hřbitova - I. etapa"

11 (11)

Žádost o úhradu nákladů za výměnu podlahových krytin v bytě č. 11, K Mlíčníku 206, 156
00 Praha-Zbraslav

12 (12)

Vypořádání provozních nákladů v pronajatých prostorách Žabovřeská 1227

13 (13)

Darovací smlouva na šicí stroj do DsPS

14 (14)

Návrh změny jednacího řádu Zastupitelstva MČ

15 (15)

Pravidla rozpočtového procesu pro zřízené příspěvkové organizace

16 (16)

Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav - 2.
Výzva 2017

17 (17)

Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav pro rok 2018
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18 (18)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na generálního projektanta akce "Snížení
energetických ztrát ZŠ Nad Parkem, Praha - Zbraslav"

19 (19)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Datové sítě a digitální telefonní ústředna v
rámci modernizace vybavení ÚMČ"

20 (20)

Pravidla pro přijímání nájemců do Domu s pečovatelskou službou Praha-Zbraslav

21 (21)

Podpora kulturního života MČ Praha-Zbraslav - Divadlo Jana Kašky

22 (22)

Žádost o povolení záboru parkoviště na Zbraslavském náměstí dne 9.9.2017 – pro konání
akce 50. ročník mezinárodní jízdy historických vozidel Zbraslav – Jíloviště

23 (23)

Spolupořádání 22. ročníku Mezinárodního festivalu "Vejvodova Zbraslav“

24 (24)

Vyjádření k připomínkovému řízení návrhu Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č.
5/2011Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

25 (11)

Rozpočtové opatření 17/2017

26 (10)

Zpráva o řešení havárie IT a plnění informační koncepce ISVS

27 (26)

Stanovení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha – Zbraslav

28 (27)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č.
123/1 a parc.č. 174 v k.ú. Zbraslav, ulice U Malé řeky a K Přístavišti
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
k výše uvedeným pozemkům se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s. Jedná se
o rekonstrukci stávající dešťové kanalizace a vybudování nové hradidlové komory v ulici K
Přístavišti.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 363 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k
pozemkům parc. č. 123/1, druh pozemku: ostatní plocha, parc. č. 174, druh
pozemku: ostatní plocha v k. ú. Zbraslav, zapsaných na LV 1707, vlastnické právo
pro hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1,
svěřená správa nemovitostí Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí
464, 156 00 Praha-Zbraslav, se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. IČ: 274 03 505, se sídlem: U Plynárny
500, 145 08 Praha 4, v předloženém znění,
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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.

3.

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1312/12 o výměře 22 m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada v srpnu odsouhlasila zveřejnění záměru pronajmout pozemek pod garáží v ulici Nad
Parkem. Na záměr se přihlásil 1 zájemce. Rada schválila uzavření Nájemní smlouvy na
pronájem uvedeného pozemku na dobu neurčitou.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 364 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku 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 PrahaZbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, zájemci na základě
předložené žádosti čj. 2311/2017/OMIR ze dne 4.7.2017, za cenu 85 Kč/m²/rok,
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce;

II.

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

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

4.

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 3279 o výměře 23m² v k.ú. Zbraslav
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Předkladatel: Filip Gaspar
Rada v srpnu odsouhlasila zveřejnění záměru pronajmout pozemek pod garáží v ulici Nad
Parkem. Na záměr se přihlásil 1 zájemce. Rada schválila uzavření Nájemní smlouvy na
pronájem uvedeného pozemku na dobu neurčitou.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 365 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku 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 PrahaZbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, zájemci na základě
předložené žádosti čj. 2586/2017/OMIR ze dne 2.8.2017, za cenu 85 Kč/m²/rok,
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce;

II.

souhlasí
s uzavřením Dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 30.12.2005 s
dosavadním nájemcem pozemku;

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.

Žádost MHMP o stanovisko k převodu pozemku parc.č. 168/5 v k.ú. Lahovice na základě
postoupené žádosti č.j. 2918/2017/OMIR ze dne 29.8.2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě žádosti o stanovisko MHMP k možnému převodu pozemku parc. č. 168/5 v k. ú.
Lahovice, rada vydala souhlasné stanovisko. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
nabídl možnost převodu pozemku do vlastnictví hl. m. Prahy. Jedná se o pomocný pozemek
komunikace Strakonická, která je zařazena do kategorie místních komunikací I. třídy.
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souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 366 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s vydáním souhlasného stanoviska k nabídce ÚZSVM na převod pozemku parc. č.
168/5 o výměře 12 m², druh pozemku: ostatní plocha/komunikace v k. ú. Lahovice
z vlastnictví Česká republika, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví hl. m. Prahy na základě postoupené žádosti č.j.
2918/2017/OMIR ze dne 29.8.2017;

II.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

6.

Záměr vypůjčit část pozemku parc.č. 871 o výměře 2,5 m² v k.ú. Zbraslav za účelem
umístění reklamního panelu v ulici K Radotínu
Předkladatel: Radek Rejna
Rada, na základě, žádosti souhlasila se záměrem vypůjčit část pozemku parc. č. 871, k. ú.
Zbraslav. V srpnu obdržela MČ žádost o výpůjčku pozemku z důvodu umístění reklamního
panelu na zmiňovaném pozemku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 367 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem vypůjčit část pozemku parc. č. 871 o výměře 2,5 m², druh pozemku:
ostatní plocha, v k. ú. Zbraslav, zapsaného 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, na základě žádosti č.j. 2909/2017/OMIR ze dne 28.8.2017,
právnické osobě Prague City Golf, s. r. o., IČ: 014 84 397, K Radotínu 15, 156
00 Praha-Zbraslav, na dobu určitou 5 let s povinností údržby travnaté části celého
pozemku,

II.

ukládá
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OKT zveřejnit záměr.
7.

Záměr splavnění řeky Berounky v úseku Praha - Beroun
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada předkládá zastupitelstvu záměr splavnění řeky Berounky v úseku Praha - Beroun. Rada
s tímto záměrem nesouhlasí z důvodu zásadních a nevratných zásahů do cenného přírodního
charakteru celé oblasti a negativního ovlivnění životních podmínek místních obyvatel.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 368 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav nesouhlasit se záměrem splavnění řeky
Berounky v úseku Praha - Beroun z důvodu zásadních a nevratných zásahů do
cenného přírodního charakteru celé oblasti a negativního ovlivnění životních
podmínek místních obyvatel, zejména ohrožení základních ekologických hodnot
území, neprůkazného přínosu navrhovaného splavnění vzhledem k finančním
výdajům na realizaci a provoz vodního díla, neodhadnutelného vlivu na zátopové
území,

II.

ukládá
starostce MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzaně Vejvodové, předložit bod na nejbližším
zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.

8.

Dohoda o spolupráci mezi MČ Praha-Zbraslav a Uragán Zbraslav z.s. při realizaci záměru
„Rekonstrukce a dostavba objektu bývalé prádelny“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informace o postupu příprav projektu Rekonstrukce a dostavba objektu bývalé prádelny. Rekonstrukcí by měl vzniknout multifunkční
edukační prostor pro veřejnost a nová skautská klubovna pro místní oddíl Junáku Uragán.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 369 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav vzít na vědomí informace o postupu příprav
projektu "Rekonstrukce a dostavba objektu bývalé prádelny" a odsouhlasit další
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postup včetně zakomponování finanční spoluúčasti MČ Praha-Zbraslav do návrhu
rozpočtu na rok 2018;

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením tohoto
materiálu na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Zbraslav.

9.

Vyjádření k projektové dokumentaci "Přesun zastávky Žabovřesky"
Předkladatel: Radek Rejna
OMH předložil radě projektovou dokumentaci stavby - Přesun zastávky Žabovřesky. Jedná se o
přesun zastávky ve směru z centra. Rada souhlasila s předloženou projektovou dokumentací.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 370 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací stupně DUR+DSP stavby "Přesun
zastávky Žabovřesky", zpracovanou společností DIPRO spol. s r. o. dle žádosti
č.j.2602/2017/OKT ze dne 3.8.2017;

II.

ukládá
OMH odpovědět žadateli.

10.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce oplocení tzv. nového
hřbitova - I. etapa"
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu, která se týká rekonstrukce
oplocení hřbitova ve Zbraslavi. Byli osloveni tři uchazeči. Rada svým usnesením schválila,
v souladu s Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu, zadání zakázky Ing. Jaroslavu
Herodesovi.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 371 17

Rada městské části

I.

schvaluje
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v souladu s Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu S11/2016 ze dne
17.10.2016, zadání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci rekonstrukce
oplocení tzv. nového hřbitova - I. etapa, fyzické osobě: Ing. Jaroslav Herodes, IČ:
496 69 273, se sídlem: Pod Spravedlností 929, 156 00 Praha-Zbraslav;

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

11.

Žádost o úhradu nákladů za výměnu podlahových krytin v bytě č. 11, K Mlíčníku 206, 156
00 Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Nájemce bytu v ulici K Mlíčníku nechal vyměnit původní krytinu z důvodu napadení podlahy
plísní, a požádal o uhrazení nákladů spojených s touto výměnou. Na základě zprávy z místního
šetření rada souhlasila s úhradou nákladů, a to snížením nájmu na 5 měsíců.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 372 17

Rada městské části

I.

schvaluje
úhradu nákladů za výměnu podlahových krytin v bytě č. 11 na adrese K Mlíčníku
206, 156 00 Praha-Zbraslav ve výši 26.680 Kč s DPH, a to na základě žádosti čj.
2558/2017 ze dne 27.7.2017, formou snížení nájmu od 1.10.2017 do 28.2.2018 o
částku 5.336 Kč;

II.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní kroky.

12.

Vypořádání provozních nákladů v pronajatých prostorách Žabovřeská 1227
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s prominutím částky úhrady za spotřebovanou energii a vodu spolku Junák.
Vyúčtovaná spotřebovaná energie je energie potřebná k nutnému temperování objektu v době,
kdy se v budově nikdo nenachází.
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souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 373 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s prominutím části úhrady za spotřebovanou elektrickou energii a vodu ve výši
15.553 Kč z celkové částky 20.553 Kč, Pobočnému spolku: Junák - český skaut,
středisko Uragan Zbraslav, z. s., se sídlem Pod Spravedlností 1261, 156 00
Praha-Zbraslav, IČ: 476 11 499, na základě žádosti č.j.: 2930/2017/OMH ze dne
29.8.2017;

II.

ukládá
OMH a OFR provést potřebné administrativní úkony.

13.

Darovací smlouva na šicí stroj do DsPS
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Bývalá nájemnice Domu s pečovatelskou službou se rozhodla věnovat svůj šicí stroj k užívání
klientům DsPS. Rada schválila uzavření darovací smlouvy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 374 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru, šicího stroje LADA v
hodnotě 1.000 Kč od soukromého dárce, pro využití předmětu daru v Domě s
pečovatelskou službou Praha-Zbraslav, 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.
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14.

Návrh změny jednacího řádu Zastupitelstva MČ
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit návrh změny jednacího řádu zastupitelstva.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 375 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit návrh změny jednacího řádu
Zastupitelstva, který je přílohou tohoto usnesení,

II.

ukládá
zástupci starostky, Bc. Filipu Gasparovi, předložit tento bod na nejbližším
zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.

15.

Pravidla rozpočtového procesu pro zřízené příspěvkové organizace
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada vydala Směrnici - Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené MČ.
V současné době je dle novely nutné, aby zřizovatel zajistil schválení rozpočtu a střednědobého
rozpočtu všech zřízených organizací, a aby tyto dokumenty byly zákonně zveřejněny na
webových stránkách.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 376 17

Rada městské části

I.

vydává
v souladu s § 94 odst. 2, písm. g) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze a zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, Směrnici Pravidla rozpočtového procesu pro
příspěvkové organizace zřízené Městkou částí Praha-Zbraslav, v předloženém
znění;

II.

ukládá
OFR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
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16.

Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav - 2.
Výzva 2017
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací na základě 2.
Výzvy k podávání žádostí v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MČ PrahaZbraslav v oblasti komunitních projektů pro rok 2017.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 377 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
doporučení hodnotící komise pro posuzování žádostí o dotace 2. Výzvy k
podávání žádostí v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MČ PrahaZbraslav v oblasti komunitních projektů pro rok 2017;

II.

schvaluje
v souladu s § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
účelových dotací na základě 2. Výzvy k podávání žádostí v rámci Programu pro
poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav v oblasti komunitních projektů
pro rok 2017, na podporu aktivit na území městské části, v celkové výši 82.300
Kč, pro jednotlivé žadatele dle předloženého návrhu;

III.

schvaluje
závazný vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ
Praha-Zbraslav, v předloženém znění;

IV.

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

V.

ukládá
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OKT zajistit potřebné administrativní úkony.
Termín: 30.9. 2017

17.

Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav pro rok 2018
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu schválit vyhlášení Programu pro poskytování
dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav v roce 2018. Účelem programu je podpora jednorázových
akcí i dlouhodobějších projektů určených pro obyvatele Zbraslavi.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 378 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit vyhlášení Programu pro poskytování
dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav v roce 2018, v předloženém znění;

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav uložit Radě MČ Praha-Zbraslav vyhlásit
Výzvy k podávání žádostí o přidělení dotací v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a jmenovat
výběrovou komisi k posouzení žádostí o dotace;

III.

pověřuje
zástupkyni starostky MČ Praha-Zbraslav, Mgr. Michaelu Bernardovou,
předložením tohoto materiálu na nejbližším zasedání Zastupitelstvu MČ PrahaZbraslav.

18.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na generálního projektanta akce "Snížení
energetických ztrát ZŠ Nad Parkem, Praha - Zbraslav"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předkládá radě zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek výběrového
řízení veřejné zakázky uvedené v nadpisu. Nejlepší nabídku z hlediska ekonomické výhodnosti
podala společnost Ateliér RENO, spol. s r. o. Rada souhlasila s uzavřením smlouvy se
jmenovanou společností.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 379 17

Rada městské části
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I.

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

II.

rozhoduje
o vítězi výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu na zpracování
projektové dokumentace akce "Snížení energetických ztrát ZŠ Nad Parkem,
Praha-Zbraslav", kterým je Ateliér RENO, spol. s r. o., Perspektivní 225/2, 102
00 Praha 10, IČ: 457 96 572 za celkovou nabídkovou cenu 1.196.327 Kč včetně
DPH;

III.

souhlasí
s uzavřením smlouvy se společností Ateliér RENO spol. s r. o., Perspektivní
225/2, 102 00 Praha 10, IČ: 457 96 572, v předloženém znění;

IV.

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

V.

ukládá
OMIR informovat vítěze výběrového řízení o usnesení RMČ a zajistit
administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

19.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Datové sítě a digitální telefonní ústředna v
rámci modernizace vybavení ÚMČ"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada se zabývala materiálem - vyhodnocení zakázky malého rozsahu - "Datové sítě a digitální
telefonní ústředna v rámci modernizace vybavení ÚMČ". K podání nabídky byly osloveny 3
firmy. Rada schválila zadání veřejné zakázky panu Eduardu Kobylkovi.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 380 17

Rada městské části
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I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu S 11/2016 ze
dne 17.10.2016, zadání veřejné zakázky "Datové sítě a digitální telefonní ústředna
v rámci modernizace vybavení ÚMČ ", fyzické osobě: Eduard Kobylka, Nad
Orionem 133 252 06 Davle - Sloup, IČ: 738 08 580, za cenu 353.339,80 Kč;

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní kroky.

20.

Pravidla pro přijímání nájemců do Domu s pečovatelskou službou Praha-Zbraslav
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila Pravidla pro přijímání nájemců do DsPS. Potřeba aktualizace pravidel vyplynula
z dosavadního řízení při přidělování bytů žadatelům. Nová pravidla zvýhodňují zbraslavské
občany.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 381 17

Rada městské části

I.

schvaluje
Pravidla pro přijímání nájemců do Domu s pečovatelskou službou Praha-Zbraslav,
s účinnosti od 1.10.2017, v předloženém znění;

II.

21.

ukládá
a)

OSV zajistit nové posouzení stávajících žádostí podaných podle Pravidel z roku
2007 a to podle nově vydaných Pravidel dle bodu I. tohoto usnesení;

b)

OSV zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

Podpora kulturního života MČ Praha-Zbraslav - Divadlo Jana Kašky
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Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada předkládá zastupitelstvu materiál ve věci budoucího zajištění kulturní činnosti a provozu
v Divadle Jana Kašky. Divadlo je kulturní instituce určená zejména pro pořádání divadelních
představení pro děti i pro dospělé. Dále slouží i k pořádání jiných akcí - přednášek, hudebních
produkcí, dětských vystoupení či vzpomínkových akcí.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 382 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav vzít na vědomí předložený materiál o
budoucím zajištění kulturní činnosti a provozu v Divadle Jana Kašky, dle
předložené zprávy;

II.

pověřuje
radní MČ Praha-Zbraslav, Mgr. Zuzanu Wildovou, předložením tohoto materiálu
na nejbližší zasedání Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav.

22.

Žádost o povolení záboru parkoviště na Zbraslavském náměstí dne 9.9.2017 – pro konání
akce 50. ročník mezinárodní jízdy historických vozidel Zbraslav – Jíloviště
Předkladatel: Radek Rejna
Veteran Car Club Praha se obrátil na MČ s žádostí o povolení konání 50. ročníku mezinárodní
jízdy historických vozidel Zbraslav - Jíloviště, a o povolení záboru parkoviště na Zbraslavském
náměstí dne 9.9.2017. Rada souhlasila s konáním akce i s bezplatným záborem parkoviště.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 383 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s konáním akce "50. ročník mezinárodní jízdy historických vozidel do vrchu
Zbraslav - Jíloviště o pohár Elišky Junkové", dne 9.9.2017, pořádané spolkem
Veteran Car Club Praha z.s., IČ: 265 29 092, se sídlem: Záběhlická 125/27, 106
00 Praha 10 – Záběhlice a s bezplatným záborem parkoviště na Zbraslavském
náměstí v sobotu 9.9.2017 od 6:00 do 19:00 hodin, dle žádosti č.j. 2975/2017/
OMH ze dne 30.8.2017;
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II.

23.

ukládá
a)

OMH informovat žadatele o usnesení RMČ;

b)

zajistit úklid prostoru náměstí a trasy závodu v době konání závodu a po ukončení
akce.

Spolupořádání 22. ročníku Mezinárodního festivalu "Vejvodova Zbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Michaela Bernardová
Rada, na základě žádosti, souhlasila s konáním 22. ročníku Mezinárodního festivalu "Vejvodova
Zbraslav" ve dnech 22.9. - 24.9.2017 na Zbraslavském náměstí.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 384 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s konáním 22. ročníku Mezinárodního festivalu "Vejvodova Zbraslav" ve dnech
22.9.- 24.9.2017 na Zbraslavském náměstí a s bezplatným poskytnutím náměstí za
účelem konání této akce;

II.

schvaluje
finanční spoluúčast MČ Praha-Zbraslav jako spolupořadatele festivalu ve výši
100.000 Kč;

III.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem Smlouvy o
spolupráci s právnickou osobou: OR-FEA, festivalová a organizační kancelář, s.
r. o., IČ: 005 36 776, se sídlem: Těšnov 1162/9, 110 00 Praha 1 - Nové Město, v
souladu s bodem II. tohoto usnesení;

IV.

ukládá
a)

OMH zajistit uzávěru komunikací v době slavnostního průvodu a zajistit průběžný
úklid Zbraslavského náměstí po dobu konání festivalu;
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b)
24.

OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

Vyjádření k připomínkovému řízení návrhu Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č.
5/2011Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
MHMP poslal MČ k vyjádření návrh obecně závazné vyhlášky týkající se místního poplatku za
užívání veřejného prostranství. Rada schválila podání připomínky k návrhu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 385 17

Rada městské části

I.

schvaluje
podání připomínky k návrhu Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, č. j. MHMP 796169/2017,
dle předloženého návrhu;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

25.

Rozpočtové opatření 17/2017
Rada schválila rozpočtové opatření, které se týká přesunu finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 386 17

Rada městské části

I.

schvaluje
na základě pověření Usnesením Z 15 126 17 ve smyslu § 94, odst. 2 písm. h)
zákona čísla 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 17/2017, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
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OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
26.

Zpráva o řešení havárie IT a plnění informační koncepce ISVS
Předkladatel: Filip Gaspar
S ohledem na žádost kontrolního výboru o materiály k výběrovému řízení na IT služby a
dodávky, a dále na doplňující dotazy k havárii IT sítě, která proběhla v únoru 2017, předkládá
rada zastupitelstvu zprávu o IT a plnění informační koncepce ISVS.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 387 17

Rada městské části

I.

II.

doporučuje
a)

Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav vzít na vědomí zprávu o řešení havárie IT a
plnění informační koncepce ISVS, v předloženém znění;

b)

Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav uložit Úřadu MČ zapojit do návrhu rozpočtu na
rok 2018 prostředky pro řešení problematiky GDPR,

ukládá
zástupci starostky MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením materiálu
dle bodu I. tohoto usnesení na nejbližším zasedání Zastupitelstvu MČ PrahaZbraslav.

27.

Stanovení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha – Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila program zasedání zastupitelstva, které se bude konat 18.9.2017.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 388 17

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 94 a § 64 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v
platném znění, program 19. řádného jednání Zastupitelstva městské části Praha–
Zbraslav, dne 18.9.2017, v předloženém znění;

II.

ukládá
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OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
28.

Různé

Radek Rejna

Mgr. Zuzana Wildová
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