Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
26. řádné jednání rady městské části, konané dne
2. 10. 2017 v 15:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, M. Bernardová, R. Rejna

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

Z. Wildová, F. Gaspar

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
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Uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu - Aleš Nový

8 (8)

Uzavření trojstranné smlouvy o užití části objektu - Slavnosti Elišky Přemyslovny
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Jmenování člena Komise Programu regenerace městské památkové zóny MČ PrahaZbraslav

10 (10)

Schválení členů komisí k provedení inventarizace majetku a plán inventur MČ Praha–
Zbraslav v roce 2017

11 (11)

Prominutí poplatků za zápisné do Místní knihovny Praha-Zbraslav
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Dohoda o spolupráci při organizování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - ZŠ
Vladislava Vančury

19 (17)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Žádost MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc.č. 2881/22, 23, 24, 25, 26, 27, vše v k.ú.
Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
MHMP požádal MČ o stanovisko k prodeji výše uvedených pozemků, o jejichž prodej požádala
společnost COMING Plus, a. s. Rada vydala nesouhlasné stanovisko s prodejem pozemků,
jelikož Zastupitelstvo MČ Praha-Zbraslav schválilo svým usnesením žádost o svěření pozemků
do správy MČ.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 423 17

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s prodejem pozemků parc. č. 2881/22, parc. č. 2881/23, parc. č. 2881/24, parc. č.
2881/25, parc. č. 2881/26, vše v k. ú. Zbraslav, na základě předložené žádosti č.j.
3138/2017/OMIR ze dne 13.9.2017;

II.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

3.

Výpůjčka části pozemku parc.č. 871 o výměře 2,5m² v k.ú. Zbraslav, za účelem umístění
reklamního panelu v ulici K Radotínu
Předkladatel: Radek Rejna
Na zveřejněný zájem výpůjčky části pozemku parc. č. 871 se přihlásila společnost Golf, s. r. o.
Rada svým usnesením schválila Smlouvu o výpůjčce.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 424 17

Rada městské části

I.

schvaluje
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uzavření Smlouvy o výpůjčce části 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.

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.

Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu "Zimní údržba chodníků na
Zbraslavi 2017/2018"
Předkladatel: Radek Rejna
OMH předložil radě text výzvy na plnění zakázky malého rozsahu, která se týká zimní údržby
chodníků ve vlastnictví MČ. Rada schválila text výzvy, jmenovala členy a náhradníky komise
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, a vyhlásila výzvu k podání nabídek na tuto zakázku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 425 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 „Zimní
údržba chodníků na Zbraslavi 2017/2018“;

II.

jmenuje
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členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu “Zimní údržba chodníků na Zbraslavi
2017/2018", v předloženém znění;

III.

vyhlašuje
Výzvu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek na plnění zakázky malého rozsahu “Zimní údržba chodníků na Zbraslavi
2017/2018";

IV.

ukládá
OMH a OMIR realizovat potřebné administrativní kroky.

5.

Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu "Zimní údržba komunikací na
Zbraslavi 2017/2018"
Předkladatel: Radek Rejna
OMH předložil radě text výzvy na plnění zakázky malého rozsahu, která se týká zimní údržby
komunikací ve vlastnictví MČ. Rada schválila text výzvy, jmenovala členy a náhradníky komise
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, a vyhlásila výzvu k podání nabídek na tuto zakázku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 426 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 „Zimní
údržba komunikací na Zbraslavi 2017/2018“;

II.

jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu “Zimní údržba komunikací na Zbraslavi
2017/2018", v předloženém znění;

III.

vyhlašuje
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Výzvu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
na plnění zakázky malého rozsahu “Zimní údržba komunikací na Zbraslavi
2017/2018";

IV.

ukládá
OMH a OMIR realizovat potřebné administrativní kroky.

6.

Souhlas zřizovatele pro MŠ Nad Parkem k prodloužení nájemních smluv - doplňková
činnost
Předkladatel: Zuzana Wildová
Na základě žádosti paní ředitelky MŠ Nad Parkem, rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o
výpůjčce nemovitého majetku a s uzavřením smluv o nájmu nebytových prostor na dobu určitou.
Jedná se o uzavřením smluv na výuku anglického jazyka a vedení lekcí keramického kroužku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 427 17

Rada městské části

I.

souhlasí
v souladu s Článkem 5, odst. 3, písm. a) Smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku
206/2015 ze dne 2.12.2015, s uzavřením smluv o nájmu nebytových prostor na
dobu určitou s nájemcem - právnická osoba: SPĚVÁČEK jazyková škola, s. r. o.,
IČ: 273 73 533, a s nájemcem - fyzická osoba: Jana Fillová, IČ: 707 40 895, na
dobu určitou, pro školní rok 2017/2018, na základě žádosti ředitelky Mateřské
školy Nad Parkem, IČ: 700 98 093, v předloženém znění;

II.

ukládá
OKT informovat žadatele o usnesení RMČ.

7.

Uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu - Aleš Nový
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu. Předmětem smlouvy
je zajištění a realizace programu Obrazy ze středověkého života v rámci Slavností Elišky
Přemyslovny.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 428 17

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu s fyzickou osobou: Aleš Nový,
IČ: 693 63 036, se sídlem: Smilkov 57, 257 89 Smilkov, 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.

8.

Uzavření trojstranné smlouvy o užití části objektu - Slavnosti Elišky Přemyslovny
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila uzavření trojstranné smlouvy o užití části objektu - Královského sálu. Královský
sál bude využit k uspořádání Koncertu pro královnu v rámci Slavností Elišky Přemyslovny.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 429 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření trojstranné smlouvy o užití části objektu - Královského sálu dne
6.10.2017, mezi vlastníky objektu, uživatelem objektu a Městskou částí 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.

9.

Jmenování člena Komise Programu regenerace městské památkové zóny MČ PrahaZbraslav
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Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada jmenovala Ing. Tomáše Císaře členem Komise Programu regenerace městské památkové
zóny.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 430 17

Rada městské části

I.

jmenuje
v souladu s § 101 odst. 1, zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, Ing.
Tomáše Císaře členem Komise Programu regenerace městské památkové zóny;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

10.

Schválení členů komisí k provedení inventarizace majetku a plán inventur MČ Praha–
Zbraslav v roce 2017
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada schválila předložený Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků
MČ Praha-Zbraslav za kalendářní rok 2017. Dále rada jmenovala členy inventarizační, škodní a
likvidační komise.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 431 17

Rada městské části

I.

schvaluje
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010
Sb. o inventarizaci majetku a závazků, a Směrnice o inventarizaci majetku a
závazků MČ Praha-Zbraslav S 10/2016, předložený Plán inventur k provedení
řádné inventarizace majetku a závazků MČ Praha-Zbraslav za kalendářní rok
2017,

II.

jmenuje
členy inventarizační komise, škodní a likvidační komise pro provedení
inventarizace majetku MČ Praha-Zbraslav za rok 2017, v předloženém znění,
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III.

ukládá
OFR a OSV zajistit realizaci tohoto usnesení.

11.

Prominutí poplatků za zápisné do Místní knihovny Praha-Zbraslav
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Wildová
Rada souhlasila s prominutím poplatků za zápisné včetně registračního poplatku na jeden rok
pro čtenáře, kteří se nově zaregistrují do Místní knihovny ve Zbraslavi v rámci akce "Týden
knihoven".
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 432 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s prominutím poplatků za zápisné včetně registračního poplatku na jeden rok pro
čtenáře, kteří se nově zaregistrují do Místní knihovny Praha-Zbraslav v rámci akce
„Týden knihoven“ ve dnech 2.10. - 8.10.2017;

II.

ukládá
Oddělení Místní knihovna Zbraslav zajistit administrativní kroky k realizaci
tohoto usnesení.

12.

Rozpočtové opatření 2097/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením poskytnutí účelové neinvestiční dotace se státního
rozpočtu MPSV na akci "EU - Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů". Jedná se o finanční
částku 427.530,71 Kč. Rada schválila rozpočtové opatření.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 433 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 2097/2017, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;
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II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

13.

Rozpočtové opatření 2099/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením poskytnutí účelové neinvestiční dotace se státního
rozpočtu určenou na úhradu výdajů vzniklých hl. m. Praze a jeho městským částem v souvislosti
s přípravami voleb prezidenta ČR v roce 2018. Jedná se o finanční částku 21.000 Kč. Rada
schválila rozpočtové opatření.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 434 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 2099/2017, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

14.

Rozpočtové opatření 3053/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením poskytnutí účelové neinvestiční dotace se státního
rozpočtu MPSV určenou na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Jedná
se o finanční částku 411.000 Kč. Rada schválila rozpočtové opatření.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 435 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
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s § 16, odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, Rozpočtové opatření číslo 3053/2017, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

15.

Rozpočtové opatření 3058/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením poskytnutí účelové investiční dotace z
rozpočtu hl. m. Prahy. Pro MČ se jedná o finanční prostředky na akci - MČ Praha-Zbraslav vybudování fitparku. Jedná se o finanční částku 600.000 Kč. Rada schválila rozpočtové opatření.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 436 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 3058/2017, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

16.

Změna tajemníka Komise stavební
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada jmenovala Martinu Holotínovou tajemnicí Komise stavební.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 437 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
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ukončení výkonu činnosti tajemnice Komise stavební Ing. Arch. Ivy Řehulkové z
důvodu ukončení pracovního poměru;

II.

jmenuje
v souladu s § 101 odst. 1, zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, paní
Martinu Holotínovou tajemnicí Komise stavební;

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

17.

Nájemní smlouva s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. – volby do
Parlamentu ČR
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Nájemní smlouvy s VÚMOP za účelem konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21.10.2017.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 438 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy,
v.v.i., se sídlem: Žabovřeská 250, Praha-Zbraslav, IČ: 000 27 049, za účelem
konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21.10.2017
v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

18.

Dohoda o spolupráci při organizování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - ZŠ
Vladislava Vančury
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Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Dohody o spolupráci se Základní školou Vladislava Vančury za účelem
konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21.10.2017.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 439 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci při organizování voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR konaných ve dnech 20. a 21.10.2017 se Základní školou
Vladislava Vančury Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 961, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

19.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Ing. Radek Rejna
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