Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
27. řádné jednání rady městské části, konané dne
16. 10. 2017 v 15:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

Z. Vejvodová

Ověřovatelé:

M. Bernardová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Dokumentace stavby „Novostavba RD Praha-Zbraslav na p.č.3044 a 3043 k.ú. Zbraslav“

3 (3)

Prodloužení termínu užívání dočasné stavby „Golfová odpaliště, zpevněná plocha pro
parkování, dřevěný domek obsluhy“

4 (4)

Smlouva o nájmu služebního bytu č. 2 - ul. U Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbraslav

5 (5)

Záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 9m² v přízemí domu č.p. 571, ulice
Žitavského na dobu určitou do 31.5.2018

6 (6)

Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Zimní údržba chodníků na Zbraslavi 2017/2018"

7 (7)

Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Zimní údržba komunikací na Zbraslavi
2017/2018"

8 (8)

Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu „Městská část Praha-Zbraslav –
Vybudování skateparku“

9 (9)

Uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace

10 (10)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 21506/1 ze dne 10.05.2017 na „Revitalizace sportovišť
u ZŠ Nad Parkem Praha-Zbraslav“

11 (11)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.06.2017 na „Zbraslavské náměstí – analýza,
potenciál, zadání“

12 (12)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek – Česká pošta s.p.

13 (13)

Podání žádosti o změnu zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení - ZŠ Vl. Vančury školní klub

14 (14)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace ZŠ Vladislava
Vančury, Praha-Zbraslav - nákup židlí do pracovny hudební výchovy

15 (15)

Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřská
škola Matjuchinova za období od 1.1.2017 do 30.6.2017

16 (16)

Schválení zástřelného
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17 (17)

Schválení zahraniční pracovní cesty a určení podmínek pracovní cesty

18 (18)

Žádost o povolení prodeje vánočních stromků

19 (19)

Smlouva o zachování důvěrnosti informací - Operátor ICT, a.s.

20 (20)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Dokumentace stavby „Novostavba RD Praha-Zbraslav na p.č.3044 a 3043 k.ú. Zbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě k projednání projektovou dokumentaci novostavby rodinného domu v
lokalitě Závist. Rada s výstavbou RD nesouhlasila do té doby, než bude vyřešena infrastruktura
na Závisti.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 440 17

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s předloženou dokumentací stavby „Novostavba RD Praha-Zbraslav na parc. č.
3044 a 3043, vše v k. ú. Zbraslav“ pro vydání společného územního a stavebního
povolení;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

3.

Prodloužení termínu užívání dočasné stavby „Golfová odpaliště, zpevněná plocha pro
parkování, dřevěný domek obsluhy“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Radek Rejna
Rada projednávala možnost prodloužení termínu užívání dočasné stavby, která se týká golfového
odpaliště. Stavební komise neměla k prodloužení žádné připomínky. Rada souhlasila s
prodloužením termínu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 441 17

Rada městské části

I.

souhlasí
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s prodloužením termínu užívání dočasné stavby „Golfová odpaliště, zpevněná
plocha pro parkování, dřevěný domek obsluhy“, na pozemku parc. číslo 2952/27 v
k. ú. Zbraslav, do 31.12.2018;

II.

4.

ukládá
a)

OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ;

b)

OMIR prověřit legalizaci stavby oplocení dočasné stavby golfových odpališť.

Smlouva o nájmu služebního bytu č. 2 - ul. U Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě k projednání materiál ve věci uzavření Smlouvy o nájmu služebního bytu
v ulici U Lékárny. Zaměstnanec ZŠ Vl. Vančury si požádal o pronájem uvedeného bytu. Rada
uzavření smlouvy schválila.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 442 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu služebního bytu č. 2 na adrese U Lékárny 592, na dobu
určitou od 01.11.2017 do 30.06.2019, na základě žádosti č.j. 2813/2017/OMH ze
dne 21.08.2017;

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k realizaci toho usnesení.

5.

Záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 9m² v přízemí domu č.p. 571, ulice
Žitavského na dobu určitou do 31.5.2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila se záměrem pronajmout nebytový prostor v ulici Žitavského Provozovně služeb
Zbraslav, spol. s r. o. do 31.5.2018.

3

souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 443 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout nebytový prostor o výměře 9 m² v budově č.p. 571, ulice
Žitavského, Praha-Zbraslav na pozemku parc. č. 2068, zapsaném 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. 3454/2017/OMIR ze
dne 10.10.2017, právnické osobě ‘‘Provozovna služeb Zbraslav‘‘ spol. s r.o , IČ:
485 37 772, Žitavského č.p. 571, 156 00 Praha-Zbraslav, za cenu 100 Kč/m²/rok
na dobu určitou do 31.5.2018,

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

6.

Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Zimní údržba chodníků na Zbraslavi 2017/2018"
Předkladatel: Radek Rejna
Na vyhlášenou zakázku malého rozsahu, která se týká zimní údržby chodníků, komise obdržela
dvě cenové nabídky. S ohledem na ekonomickou výhodnost nabídky, komise doporučila uzavřít
smlouvu se společností AQIK, s. r. o. Rada rozhodla o vítězi, na základě doporučení komise, a
souhlasila s uzavřením smlouvy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 444 17

Rada městské části

I.

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

II.

rozhoduje
a)

o vítězi výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu „Zimní údržba
chodníků na Zbraslavi 2017/2018“, kterým je společnost AQIK, s. r. o., IČ: 278 00
385, se sídlem: Benátská 1369, 250 01 Brandýs nad Labem, za cenu 613.773 Kč
včetně DPH,
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b)

III.

na druhém místě výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu „Zimní
údržba chodníků na Zbraslavi 2017/2018“, kterým je společnost ARL servis, spol.
s r. o., IČ: 248 50 918, se sídlem Sulova 1248, 156 00 Praha-Zbraslav, za cenu
773.280 Kč včetně DPH;

souhlasí
s uzavřením smlouvy se společností AQIK, s. r. o., IČ: 278 00 385, se sídlem:
Benátská 1369, 250 01 Brandýs nad Labem, za cenu 613.773 Kč včetně DPH

IV.

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

V.

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

7.

Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Zimní údržba komunikací na Zbraslavi
2017/2018"
Předkladatel: Radek Rejna
Na vyhlášenou zakázku malého rozsahu, která se týká zimní údržby komunikací, komise
obdržela pouze jednu cenovou nabídku. S ohledem na její obsah a ekonomickou výhodnost,
komise doporučila uzavřít smlouvu se společností Provozovna služeb Zbraslav, spol. s r. o. Rada
rozhodla o vítězi, na základě doporučení komise, a souhlasila s uzavřením smlouvy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 445 17

Rada městské části

I.

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

II.

rozhoduje
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o vítězi výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu „Zimní údržba
komunikací na Zbraslavi 2017/2018“, kterým je společnost Provozovna služeb
Zbraslav, spol. s r. o., IČ: 485 37 772, se sídlem: Žitavského 571, 156 00 PrahaZbraslav za cenu 719.950 Kč včetně DPH;

III.

souhlasí
s uzavřením smlouvy se společností Provozovna služeb Zbraslav, spol. s r. o., IČ:
485 37 772, se sídlem: Žitavského 571, 156 00 Praha-Zbraslav za cenu 719.950
Kč včetně DPH;

IV.

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

V.

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

8.

Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu „Městská část Praha-Zbraslav –
Vybudování skateparku“
Předkladatel: Radek Rejna, Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě ke schválení zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
týkající se vybudování skateparku v rámci revitalizace sportoviště ZŠ Nad Parkem. Rada
schválila text výzvy a vyhlásila Výzvu k podání nabídky na výše uvedenou zakázku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 27 446 17

Rada městské části

I.

schvaluje
text výzvy včetně příloh k podání nabídky dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Městská část Praha-Zbraslav – Vybudování skateparku“;

II.

vyhlašuje
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Výzvu k podání nabídky dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek na plnění zakázky malého rozsahu „Městská část PrahaZbraslav – Vybudování skateparku“;

III.

stanovuje
Mgr. Kláru Zábrodskou, advokátku, číslo advokáta 10731, IČ: 713 33 193, se
sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika, jako svého
zástupce v řízení podle ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek a zmocňuje uvedeného advokáta k výkonu práv a povinností
zadavatele podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
souvisejících se zadávacím řízením, vyjma úkonů uvedených v ustanovení §
43 odst. 2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zmocněný
advokát je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě (ustanovit si zástupce), aby místo
něho jednala za zadavatele;

IV.

ukládá
OMIR realizovat potřebné administrativní kroky.

9.

Uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada souhlasila s uzavřením dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace v oblasti
sociálních služeb.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 447 17

Rada městské části

I.

souhlasí
a)

s uzavřením dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
DVS/04/03/006128/2017 s Hl. m. Prahou, IČ: 000 64 581, se sídlem: Mariánské
nám. č. 2, Praha 1, související s poskytnutím dotace ze státního rozpočtu
prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy, v oblasti sociálních služeb, v předloženém
znění;
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b)

II.

s uzavřením dodatku č. 1 k Pověření k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu ze dne 29.11.2016, o pověření k poskytování Služby na
území hl. m. Prahy od 1.1.2017 do 31.12.2018, v předloženém znění;

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

III.

ukládá
OSV provést administrativní úkony.

10.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 21506/1 ze dne 10.05.2017 na „Revitalizace sportovišť u
ZŠ Nad Parkem Praha-Zbraslav“
Předkladatel: Radek Rejna, Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na revitalizaci sportovišť u ZŠ Nad Parkem.
Dodatek musí být uzavřen z toho důvodu, že v průběhu realizace plnění smlouvy vyvstaly nové
požadavky ze strany MČ - mantinely, boldrové stěny, detaily dětského hřiště. Na těchto změnách
se odpracovalo 96 hodin.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 448 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 21506/1 ze dne 10.05.2017 na
„Revitalizace sportovišť u ZŠ Nad Parkem Praha-Zbraslav“ se společností City
Work, s. r. o., IČ: 281 81 760, se sídlem: Na Baště Sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6, v
předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
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OMIR provést potřebné administrativní úkony.
11.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.06.2017 na „Zbraslavské náměstí – analýza,
potenciál, zadání“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Radek Rejna
Rada schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na vypracování analýzy na Zbraslavské
náměstí. V průběhu realizace plnění smlouvy vyvstaly nové skutečnosti a požadavky ze strany
MČ. Jedním z požadavků byla veřejná prezentace, která byla nad rámec smlouvy o dílo.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 449 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.6.2017 na „Zbraslavské
náměstí – analýza, potenciál, zadání“ se společností 4ct, s. r. o., IČ: 242 87 610, se
sídlem Krakovská 1256/24, 110 00 Praha 1;

II.

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

III.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní úkony.

12.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek – Česká pošta s.p.
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila dodatek ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek. Dodatek je uzavírán
na dobu 1 roku.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 450 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek číslo
982807-3620/2015 E2016/8617, se státním podnikem: Česká pošta, s. p., IČ:
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47114983, se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, na dobu určitou,
do 31.12.2018, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

13.

Podání žádosti o změnu zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení - ZŠ Vl. Vančury školní klub
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada odsouhlasila podání žádosti ZŠ Vladislava Vančury o změnu zápisu v Rejstříku škol a
školských zařízení. Jedná se o změnu místa poskytování služeb školního klubu při základní
škole. Místem poskytování služeb bude U Lékárny 593.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 451 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s podáním žádosti příspěvkové organizace Základní škola Vladislava Vančury,
Praha–Zbraslav, Hauptova 591, 156 00 Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 96, o změnu
zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení ve smyslu § 144 odst. 1) písmeno a)
zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v předloženém znění, o změnu místa
poskytování služeb školního klubu při této základní škole;

II.

ukládá
OKT informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

14.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace ZŠ Vladislava
Vančury, Praha-Zbraslav - nákup židlí do pracovny hudební výchovy
Předkladatel: Zuzana Wildová
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OMIR předložil radě vyhodnocení veřejné zakázky na nákup židlí do pracovny hudební výchovy
pro žáky ZŠ Vladislava Vančury. Rada schválila zadání zakázky komisí doporučenému uchazeči
- společnosti Křovina, s. r. o.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 452 17

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu S 11/2016
ze dne 17.10.2016, zadání veřejné zakázky na dodávku "Nákup židlí do pracovny
hudební výchovy - ZŠ Vladislava Vančury, Hauptova 591, Praha-Zbraslav", od
společnosti Křovina, s. r. o., Rymaňská 218, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 264 24
819, za cenu 64.500 Kč bez DPH;

II.

ukládá
OMIR informovat ředitele školy o usnesení RMČ.

15.

Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřská
škola Matjuchinova za období od 1.1.2017 do 30.6.2017
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada vzala na vědomí Protokol z veřejnosprávní kontroly, která proběhla v MŠ Matjuchinova.
Dále rada doporučila mateřské škole podat dodatečné daňové přiznání k dani z příjmu
právnických osob za rok 2016, a doporučila též provedení rekonstrukce účetnictví za rok 2017.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 453 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Protokol z veřejnosprávní kontroly ze dne 20.9.2017, zřízené příspěvkové
organizace Mateřská škola Matjuchinova, IČ: 684 04 379, se sídlem U Lékárny
592, 156 00 Praha-Zbraslav, za období od 1.1.2017 do 30.6.2017, v předloženém
znění;

II.

doporučuje
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příspěvkové organizaci Mateřská škola Matjuchinova, IČ: 684 04 379, se sídlem U
Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbraslav, provést rekonstrukci účetnictví za rok 2017
a provést všechna opatření v souladu s bodem III. Doporučení kontrolní skupiny
Protokolu o veřejnosprávní kontrole na místě, č. 1/2017 ze dne 20.9.2017;

III.

doporučuje
příspěvkové organizaci Mateřská škola Matjuchinova, IČ: 684 04 379, se sídlem
U Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbraslav, podat dodatečné daňové přiznání k dani z
příjmu právnických osob za rok 2016 tak, aby toto přiznání splňovalo ustanovení
zákona č. 586/1992 Sb., zákon o dani z příjmu;

IV.

16.

ukládá
a)

příspěvkové organizaci Mateřská škola Matjuchinova, IČ: 684 04 379, předložit
zřizovateli Směrnici ke stanovení cen obědů pro cizí strávníky do 30.10.2017;

b)

OKT informovat ředitelku příspěvkové organizaci Mateřská škola Matjuchinova;

c)

OKT informovat správce daně o skutečnostech zjištěných při veřejnosprávní
kontrole hospodaření ve vztahu k dani z příjmu právnických osob.

Schválení zástřelného
Předkladatel: Radek Rejna
MČ obdržela od Svazku obcí Mníšecký region žádost o podporu při řešení problematiky
s dramatickým nárůstem počtu kusů divokých prasat. Rada schválila uvolnění finančních
prostředků v částce 20.000 Kč na tzv. zástřelné.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 27 454 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uvolnění finančních prostředků v částce 20.000 Kč na tzv. zástřelné pro: Svazek
obcí Mníšecký region, se sídlem: Čisovice 4, 252 04 Čisovice, IČ: 470 03 049, na
základě žádosti č.j.: 3530/2017/OMH ze dne 25.9.2017;

II.

ukládá
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OMH zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
17.

Schválení zahraniční pracovní cesty a určení podmínek pracovní cesty
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Vejvodová, Hana Haubertová
Starostka MČ požádala o schválení zahraniční pracovní cesty do města Sommieres za účelem
navázání osobní komunikace s představiteli města a dohodnutím konkrétních oblastí další
spolupráce v rámci partnerství. Rada souhlasila s pracovní cestou a schválila Dohodu o použití
soukromého silničního motorového vozidla.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 455 17

Rada městské části

I.

souhlasí
se zahraniční pracovní cestou starostky MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzany
Vejvodové, související s partnerstvím s městem Sommiéres ve Francii a
podmínkami pracovní cesty, v předloženém znění;

II.

schvaluje
Dohodu o použití soukromého silničního motorového vozidla, v předloženém
znění;

III.

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

IV.

ukládá
OKT zajisti administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

18.

Žádost o povolení prodeje vánočních stromků
Předkladatel: Michaela Bernardová
Na základě žádosti, rada souhlasila s povolením prodeje vánočních stromků na Zbraslavském
náměstí od 3.12. do 23.12.2017.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 456 17
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Rada městské části

I.

souhlasí
s povolením prodeje vánočních stromků společnosti ABIES Vysočina, s. r. o.,
IČ: 260 32 074, Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha-Zbraslav, v době od
3.12.2017 do 23.12.2017 (21 dní), velikost záboru 100 m2, na základě žádosti č.j.:
3094/2017/OSV ze dne 11.9.2017;

II.

stanovuje
cenu za nájem místa dle bodu I. tohoto usnesení ve výši 0 Kč/m2/den a poplatek za
zábor veřejného prostranství ve výši 10 Kč/m2/den a vratnou kauci 10.000 Kč na
úklid;

III.

ukládá
OSV zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

19.

Smlouva o zachování důvěrnosti informací - Operátor ICT, a.s.
Předkladatel: Hana Haubertová, Filip Gaspar
Rada schválila uzavření smlouvy o zachování důvěrnosti informací se společností Operátor ICT,
a. s.
General Data Protection Regulation (GDPR) je Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů. Reguluje zpracování osobních údajů fyzických osob. Do stávajících
systémů ochrany osobních dat zavádí řadu nových povinností a zásadním způsobem zpřísňuje
pravidla jejich správy. Účinnost od 25. května 2018. Společnost Operátor ICT bude provádět
školení problematiky GDPR, dále bude analyzovat současný stav a vyhodnocovat jej v souladu s
GDPR.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 457 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o zachování důvěrnosti informací se společností: Operátor
ICT, a. s., se sídlem: Dělnická 213/12, Praha 7 – Holešovice, 170 00, IČ: 027
95 281, za účelem zpracování analýzy a následných dokumentů v souladu s
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Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, 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.

20.

Různé

Mgr. Michaela Bernardová
zástupkyně starostky
MČ Praha - Zbraslav

Ing. Radek Rejna
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