Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
29. mimořádné jednání rady městské části, konané dne
1. 11. 2017 v 15:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

Z. Vejvodová

Ověřovatelé:

M. Bernardová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Projekt participativního rozpočtu - „ELIŠČINA ZAHRÁDKA – komplexní úprava dvorku
MŠ“

3 (3)

Rozpočtové opatření 19/2017

4 (4)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Projekt participativního rozpočtu - „ELIŠČINA ZAHRÁDKA – komplexní úprava dvorku
MŠ“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Radek Rejna
Na základě schváleného návrhu v rámci Participativního rozpočtu byla na základě požadavku
předkladatelky návrhu vypracovaná projektová dokumentace komplexní úprava dvorku
u MŠ Matjuchinova v ulici U Lékárny. Na základě projektové dokumentace je zřejmé, že
náklady na úpravu dvorku překročí náklady stanovené zásadami participativního rozpočtu.
Rada konstatovala, že projekt Eliščina zahrádka není s ohledem na finanční náročnost možné
realizovat v rámci participativního rozpočtu, a doporučila zastupitelstvu projekt zařadit do
investičních akcí pro rok 2018.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 475 17

Rada městské části

I.

konstatuje,

1

že projekt Eliščina zahrádka není s ohledem na finanční náročnost možné
realizovat v rámci participativního rozpočtu v roce 2017 a doporučuje
zastupitelstvu projekt zařadit do investičních akcí pro rok 2018,

II.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní kroky.

3.

Rozpočtové opatření 19/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu důkladné
revizní kontroly dětských hřišť a sportovišť.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 29 476 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 19/2017, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

4.

Různé

Bc. Filip Gaspar
zástupce starostky
MČ Praha - Zbraslav

Mgr. Michaela Bernardová
zástupkyně starostky
MČ Praha - Zbraslav
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