Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
31. řádné jednání rady městské části, konané dne
27. 11. 2017 v 15:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

F. Gaspar

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová
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5 (5)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu služebního bytu č. 111 v Lomařské 824, 156 00 PrahaZbraslav
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8 (8)

Studie pro realizaci stavby „SLUNEČNÍ PARK ZRASLAV – revitalizace prostranství“

9 (9)
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Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace MŠ Matjuchinova,
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12 (12)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace MŠ Matjuchinova,
Praha-Zbraslav - lanová pyramida

13 (13)

Souhlas zřizovatele s prodejem nepotřebného majetku – ZUŠ Praha-Zbraslav

14 (14)

Přerušení provozu MŠ Nad Parkem a MŠ Matjuchinova ve školním roce 2017/2018
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Uzavření dodatku ke smlouvě na odběr elektrické energie

19 (19)

Darovací smlouva na darování knih a dalších tiskových materiálů Místní knihovně
Zbraslav

20 (20)

Rozpočtové opatření 2126/2017

21 (21)

Rozpočtové opatření 2129/2017
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23 (23)

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova
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Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Parkem
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Odměna ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav
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Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní škola Vladislava Vančury, PrahaZbraslav
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Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Dokumentace pro dodatečné povolení stavby „Domek pro ubytování návštěv, č.parc.
2460/1, Praha-Zbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením souhlasila s dokumentací pro dodatečné povolení stavby, kterou je domek
pro ubytování návštěv. Jedná se o druhou stavbu na pozemku vlastníka. Objekt je přízemní,
má sedlovou střechu a tvar obdélného půdorysu. Stavební komise nesouhlasila s dodatečným
povolením stavby.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 507 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou dokumentací pro dodatečné povolení stavby „Domek pro ubytování
návštěv, č. parc. 2460/1, Praha-Zbraslav“ na základě postoupené žádosti č.j.:
1973/2017/OMIR ze dne 06.06.2017;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.

3.

Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu
Předkladatel: Filip Gaspar
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V listopadu letošního roku byla doručena městské části nabídka odprodeje garáže stojící na
pozemku, který má ve správě MČ. Rada doporučila zastupitelstvu neuplatnit předkupní právo na
odkup garáže.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 508 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav neuplatnit předkupní právo na odkup garáže,
stojící na pozemku parc. č. 1309/19 v k. ú. Zbraslav zapsaném na LV 1707,
vlastnické právo pro hl. m. Prahu, svěřená správa MČ Praha–Zbraslav na základě
předložené nabídky zaslané dne 15.11.2017;

II.

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

4.

Výpůjčka části pavilonu HP1 o výměře 88 m² v budově č.p. 1227,ulice Žabovřeská, PrahaZbraslav, na pozemku parc.č. 2909/16 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce části pavilonu HP1 v budově čp. 1227 v ulici
Žabovřeská, obecně prospěšné společnosti HELPLESS na dobu 5ti let. Uvedená společnost se
jako jediná přihlásila na zveřejněný záměr pronájmu nebytových prostor.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 509 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce části pavilonu HP1 o výměře 88 m² v budově
č.p. 1227,ulice Žabovřeská, Praha-Zbraslav, na pozemku parc. č. 2909/16 v k.
ú. Zbraslav, 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, s
obecně prospěšnou společností: HELPLESS, o.p.s., IČ: 279 12 574, Závist č. ev.
189, 156 00 Praha-Zbraslav na dobu určitou 5 let,
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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.

5.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu služebního bytu č. 111 v Lomařské 824, 156 00 PrahaZbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu služebního bytu v domě v ulici
Lomařská 824. Dodatkem se prodlužuje doba nájmu do 31.1.2020.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 510 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu služebního bytu č. 111 v Lomařské
824, 156 00 Praha-Zbraslav, na základě žádosti č.j. 3903/2017/OMH ze dne
10.11.2017, kterým se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou do 31.01.2020;

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

6.

Prominutí nájemného za užívání bytu z důvodu nutných oprav
Předkladatel: Filip Gaspar
Dne 1.11.2017 podepsala nájemkyně bytu v ulici U Lékárny nájemní smlouvu. Při předání
bytu byly však zjištěny zásadní nedostatky, které se zavázala MČ odstranit. Z tohoto důvodu
se nájemkyně do bytu nastěhuje až po odstranění závad. Rada, na základě žádosti, souhlasila s
prominutím nájemného za měsíc listopad a prosinec 2017.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 31 511 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s prominutím nájemného za měsíc listopad a prosinec 2017 za služební byt č. 2,
U Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbraslav, na základě žádosti č.j. 4073/2017/OMH
ze dne 23.11.2017, z důvodu nutných oprav bytu před předáním bytu do užívání
nájemci;

II.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

7.

Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 112 a č. 116 v DsPS
Předkladatel: Michaela Bernardová
OSV doporučuje radě souhlasit s uzavřením nájemních smluv k uvolněným bytovým jednotkám
v Domě s pečovatelskou službou. Jedná se o dva byty pro jednu osobu. Rada souhlasila s
uzavřením smluv za podmínky obdržení souhlasu MHMP.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 512 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zápis z jednání Komise zdravotní, sociální a pro DsPS ze dne 15.11.2017;

II.

souhlasí
s uzavřením nájemních smluv k bytové jednotce č. 112 v DsPS pro jednu osobu a
k bytové jednotce č. 116 v DsPS pro jednu osobu, za podmínky obdržení souhlasu
s uzavřením těchto nájemních smluv od MHMP;

III.

ukládá
OSV zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

8.

Studie pro realizaci stavby „SLUNEČNÍ PARK ZRASLAV – revitalizace prostranství“
Předkladatel: Radek Rejna
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OMIR předložil radě ke schválení studii pro realizaci stavby Sluneční park Zbraslav. Zrušením
veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování krajinářsko-architektonického návrhu na
revitalizaci prostranství lokality Sluneční město bylo rozhodnuto, že úprava prostranství bude
provedena na základě jednoduchého návrhu prostoru dle požadavku zástupců městské části.
Byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování studie, která byla v průběhu jejího zpracování
několikrát konzultována se zástupci MČ a s komisemi. Rada svým usnesením schvaluje
předloženou studii.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 513 17

Rada městské části

I.

schvaluje
předloženou "Studii revitalizace prostranství - Sluneční město, Zbraslav/A,,,,
zpracovanou Architektonickou kanceláří IAV panem Ing. arch. Mikolášem
Vavřínem;

II.

ukládá
OMIR informovat zpracovatele studie o usnesení RMČ.

9.

Vyhodnocení veřejné zakázky „Vybudování Fitparku – Praha-Zbraslav“
Předkladatel: Radek Rejna
Na základě schválení finanční dotace na vybudování Fitparku ve Zbraslavi, byly osloveny
3 společnosti, aby předložily cenovou nabídku na dodávku a montáž sportovních prvků
pro vybudování Fitparku. Jako nejvýhodnější cenová nabídky byla vyhodnocena nabídka
od společnosti Enuma Elis, s. r. o. Rada schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu
společnosti Enuma Elis, s. r. o.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 514 17

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu S 11/2016 ze dne
17.10.2016, zadání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci dodávky
„Vybudování Fitparku – Praha-Zbraslav“ společnosti: Enuma Elis, s. r. o., IČ: 016
88 260, se sídlem: Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, za celkovou cenu 493.385,20
Kč bez DPH;
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II.

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

III.

10.

ukládá
a)

OMH informovat společnost Enuma Elis, s. r. o. o usnesení RMČ;

b)

OFR požádat o převedení účelové finanční dotace od Hl. města Prahy na rok 2018.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Zvýšení kvality řízení a lidských zdrojů v
rámci úřadu MČ Praha-Zbraslav - Strategie rozvoje úřadu městské části"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložila radě vyhodnocení zakázky malého rozsahu na Zvýšení kvality řízení a lidských
zdrojů v rámci úřadu MČ Praha-Zbraslav. V termínu pro podávání nabídek MČ obdržela 2
nabídky. Na základě Zprávy komise pro otevírání a hodnocení nabídek, rada rozhodla o vítězi
výběrového řízení, a tím se stala společnost M.C.TRITON, s. r. o.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 515 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Zprávu komise pro otevírání a hodnocení nabídek;

II.

III.

rozhoduje
a)

o vyloučení uchazeče společnost BNV Counsulting, IČ: 271 70 241, se sídlem
Melantrichova 970/17b, 110 00 Praha 1 - Staré Město;

b)

o vítězi výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu "Zvýšení kvality
řízení a lidských zdrojů v rámci úřadu MČ Praha-Zbraslav - Strategie rozvoje
úřadu městské části", kterým je společnost M.C.TRITON, s. r. o., IČ: 496 22 005,
se sídlem: Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, za cenu 590.000 Kč bez DPH;

souhlasí

7

s uzavřením smlouvy se společností M.C.TRITON, s. r. o., IČ: 496 22 005, se
sídlem: Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, za cenu 590.000 Kč bez DPH;

IV.

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

V.

ukládá
OMIR
1. informovat vyloučeného uchazeče o usnesení RMČ,
2. informovat vítěze výběrového řízení o usnesení RMČ,
3. zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

11.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace MŠ Matjuchinova,
Praha-Zbraslav - instalace přístupového systému
Předkladatel: Zuzana Wildová
OMIR předložil radě vyhodnocení veřejné zakázky na instalaci přístupového systému pro
Mateřskou školu Matjuchinova. Rada souhlasila se zadáním zakázky společnosti ELEKTRON,
s. r. o.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 516 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 dodávky "Instalace přístupového
systému - MŠ Matjuchinova, Praha-Zbraslav", od společnosti ELEKTRON, s. r.
o., Lehárova 1819, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ: 480 33 545, za cenu 44.700 Kč
bez DPH;

II.

ukládá
OMIR informovat ředitelku školky o usnesení RMČ.

12.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace MŠ Matjuchinova,
Praha-Zbraslav - lanová pyramida
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Předkladatel: Zuzana Wildová
OMIR předložil radě vyhodnocení veřejné zakázky na pořízení herního prvku - lanové pyramidy
pro Mateřskou školu Matjuchinova. Lanová pyramida bude umístěna v MŠ Ottova. Rada
souhlasila se zadáním zakázky společnosti VRŠA-SPORT, s. r. o.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 517 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 "Pořízení herního prvku
- Lanová pyramida - MŠ Matjuchinova, Praha-Zbraslav", od společnosti VRŠA SPORT, s. r. o., Štichova 648/40, 149 00 Praha 4 - Háje, IČ: 278 94 258, za cenu
38.247 Kč bez DPH;

II.

ukládá
OMIR informovat ředitelku školky o usnesení RMČ.

13.

Souhlas zřizovatele s prodejem nepotřebného majetku – ZUŠ Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada, na základě žádosti, souhlasila s prodejem nepotřebného majetku - hudebního nástroje.
Základní umělecká škola nabízí k využití harfu, jejíž pořizovací cena byla 14.000 Kč za nynější
odhadní cenu také 14.000 Kč.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 518 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s prodejem nepotřebného majetku, hudebního nástroje, za cenu stanovenou
předloženým znaleckým posudkem, na základě žádosti Základní umělecké
školy Praha-Zbraslav, IČ: 673 63 237 č.j. 4062/2017/OKT ze dne 23.11.2017,
s tím, že výnos z prodeje majetku v souladu s § 31 odst. 1), písm. d) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
bude převeden do fondu investic Základní umělecké školy Praha–Zbraslav;

II.

ukládá
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OKT informovat žadatele o usnesení RMČ.
14.

Přerušení provozu MŠ Nad Parkem a MŠ Matjuchinova ve školním roce 2017/2018
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada souhlasila, na základě společného návrhu ředitelky MŠ Matjuchinova a MŠ Nad Parkem, s
omezením provozu v měsíci červenci a srpnu 2018 v mateřských školách ve Zbraslavi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 519 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s omezením provozu v měsíci červenci a srpnu 2018 v mateřských školách a
návrhem dalšího přerušení provozu mateřských škol ve školním roce 2017/2018
na základě společného návrhu ředitelky Mateřské školy Matjuchinova, IČ: 684
04 379, a ředitelky Mateřské školy Nad Parkem, IČ: 700 98 093, č. j. 4076/2017/
OKT ze dne 23.11.2017;

II.

ukládá
OKT informovat ředitelky MŠ o usnesení RMČ.

15.

Uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu Divadla Jana Kašky
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, schválila uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu nebytových prostor
Divadla Jana Kašky. Žadatel má zájem v prostorách divadla uspořádat online přenášené debaty
kandidáta na prezidenta MUDr. Bc. M. Hilšera s protikandidáty.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 520 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu nebytového prostoru - Divadla Jana
Kašky na dobu určitou v termínech: 29.11., 6.12., 12.12., 14.12., 19.12. a
21.12.2017, na základě žádosti č.j. 3991/2017/OKT ze dne 23.11.2017, 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 kroky a zajistit v požadovaném termínu
zpřístupnění pronajatých prostor.

16.

Smlouva o připojení vánočních dekorací na systém veřejného osvětlení - TRADE CENTRE
PRAHA a.s.
Předkladatel: Michaela Bernardová, Hana Haubertová
Rada schválila uzavření Smlouvy o připojení vánočních dekorů na systém veřejného osvětlení se
společností TRADE CENTRE PRAHA, a. s.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 521 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o připojení vánočních dekorací na systém veřejného osvětlení
se společností TRADE CENTRE PRAHA, a. s., se sídlem: Blanická 1008/28 120
00 Praha 2, IČ: 004 09 316, 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.
Termín: 10.12.2017

17.

Jmenování členů a náhradníků komise veřejné zakázky malého rozsahu „Městská část
Praha-Zbraslav – Vybudování skateparku“
Předkladatel: Radek Rejna
Rada jmenovala členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu, která se týká vybudování skateparku.
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souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 522 17

Rada městské části

I.

jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu „Městská část Praha-Zbraslav – Vybudování
skateparku“, v předloženém znění;

II.

ukládá
OMIR realizovat potřebné administrativní kroky.

18.

Uzavření dodatku ke smlouvě na odběr elektrické energie
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada vzala na vědomí výsledek e-aukce, která se týkala elektrické energie. Na základě
výsledku, rada schválila uzavření dodatku smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se
společností Pražská energetika, a. s.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 523 17

Rada městské části

I.

bere na vědomí
výsledek e-aukce MČ Praha–Zbraslav, poptávaná komodita – elektrická energie,

II.

schvaluje
uzavření dodatku smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č.
3510588013, se společností Pražská energetika, a. s., IČ: 601 93 913, se sídlem:
Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10, v předloženém znění;

III.

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

ukládá
OMH provést potřebné administrativní kroky.

19.

Darovací smlouva na darování knih a dalších tiskových materiálů Místní knihovně
Zbraslav
Předkladatel: Hana Haubertová
Rada souhlasila s uzavřením Darovací smlouvy na darování knih od soukromého dárce Místní
knihovně.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 524 17

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Darovací smlouvy na darování knih a dalších tiskových materiálů
Místní knihovně Zbraslav od soukromého dárce, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OSV zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

20.

Rozpočtové opatření 2126/2017
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada hl. m. Prahy schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci výzvy Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování.
Rada MČ schválila zvýšení schváleného rozpočtu na rok 2017 o částku 377.900 Kč.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 525 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 2126/2017, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

21.

Rozpočtové opatření 2129/2017
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada hl. m. Prahy schválila poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu z MV ČR
na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v roce 2017. Rada MČ schválila zvýšení
schváleného rozpočtu na rok 2017 o částku 40.200 Kč.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 526 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 2129/2017, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

22.

Rozpočtové opatření 2130/2017
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada hl. m. Prahy schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MŠMT výzvy
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Rada MČ schválila zvýšení
schváleného rozpočtu na rok 2017 o částku 247.600 Kč.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 527 17

Rada městské části

I.

schvaluje
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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 2130/2017, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

23.

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu ředitelce Mateřské školy Matjuchinova.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 528 17

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská
škola Matjuchinova, IČ: 684 04 379, se sídlem: U Lékárny 562, 156 00 PrahaZbraslav, paní Dagmar Meisnerové, dle návrhu, který je neveřejnou součástí
tohoto usnesení;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

24.

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Parkem
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu ředitelce Mateřské školy Nad Parkem.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 529 17

Rada městské části

I.

schvaluje
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v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská
škola Nad Parkem, IČ: 700 98 093, se sídlem: Nad Parkem 1181, 156 00 PrahaZbraslav, Mgr. et Mgr. Kamile Weberové Kuchařové, dle návrhu, který je
neveřejnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

25.

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu ředitelce Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 530 17

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu ředitelce příspěvkové organizace Zařízení
školního stravování Praha-Zbraslav, IČ: 708 79 273, se sídlem: U lékárny 592,
156 00 Praha – Zbraslav, paní Renatě Sellákové, dle návrhu, který je neveřejnou
součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

26.

Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní škola Vladislava Vančury, PrahaZbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu řediteli Základní školy Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 531 17

Rada městské části
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I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní
škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav, IČ: 613 86 961, se sídlem: Hauptova
591, Mgr. Jiřímu Kovaříkovi, dle návrhu, který je neveřejnou součástí tohoto
usnesení;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

27.

Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu řediteli Základní umělecké školy Praha-Zbraslav.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 532 17

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Praha-Zbraslav, IČ: 673 63 237, se sídlem: Opata Konráda 1196;
156 00 Praha - Zbraslav, Mgr. Karlu Nedomovi, dle návrhu, který je neveřejnou
součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

28.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová

Ing. Radek Rejna
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