Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
32. mimořádné jednání rady městské části, konané dne
6. 12. 2017 ve 12:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

F. Gaspar, Z. Wildová

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (23)

Zahájení

2 (24)

Aktualizace dokumentů "Informační koncepce - Dlouhodobé řízení ISVS" a "Politika
bezpečnosti informací"

3 (25)

Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru pro SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Praha-Zbraslav

4 (26)

Novela zákona o hlavním městě Praze od 1.1.2018, změny v odměňování zastupitelů a
související úkony spojené se změnou zákona od 1.1.2018

5 (27)

Znak a vlajka - obecní symboly MČ Praha-Zbraslav

6 (28)

Stanovení celkové výše neinvestičních příspěvků pro oblast školství na rok 2018

7 (22)

Pravidla pro rozpočtové provizorium

8 (29)

Rozpočtové opatření 3084/2017

9 (30)

Stanovení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav

10 (31)

Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru pro konání veřejného koncertu

11 (32)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Aktualizace dokumentů "Informační koncepce - Dlouhodobé řízení ISVS" a "Politika
bezpečnosti informací"
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila předložené dokumenty "Informační koncepce - Dlouhodobé řízení ISVS"
a "Politika bezpečnosti informací", které byly aktualizovány v souladu s povinnostmi
vyplývajícími ze zákona 365/2000 Sb., o Informačních systémech veřejné správy. Materiál bude
předložen zastupitelstvu ke schválení
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souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 533 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit předložené dokumenty "Informační
koncepce - Dlouhodobé řízení ISVS" a "Politika bezpečnosti informací", které
byly aktualizovány v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona 365/2000
Sb., o Informačních systémech veřejné správy, v předloženém znění;

II.

pověřuje
zástupce starostky MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením tohoto
materiálu na nejbližší zasedání Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

3.

Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru pro SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru ve výši
30.000 Kč, který bude použit výhradně na zakoupení vybavení pro údržbu objektu a zahrady
hasičské zbrojnice, a pro vybavení na další aktivity Sboru dobrovolných hasičů.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 534 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru s pobočným
spolkem: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha–Zbraslav, IČ: 673 62 800,
se sídlem: Žitavského 571, Zbraslav, 156 00 Praha-Zbraslav, v předloženém znění,
na základě žádosti o poskytnutí daru č.j. 4148/2017/OKT ze dne 28.11.2017;

II.

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

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

4.

Novela zákona o hlavním městě Praze od 1.1.2018, změny v odměňování zastupitelů a
související úkony spojené se změnou zákona od 1.1.2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada vzala na vědomí informaci v souvislosti s přijatou novelou zákona o hlavním městě
Praze. Dále rada stanovila výši měsíční odměny členům Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav a
poskytování odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav. Rada rozhodla
poskytovat uvolněným členům zastupitelstva příspěvek na stravování ve stejné výši a za
obdobných podmínek jako zaměstnancům městské části Praha-Zbraslav. Tento materiál bude
projednáván na nejbližším zasedání zastupitelstva.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 535 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav vzít na vědomí informaci v souvislosti s
přijatou novelou zákona o hlavním městě Praze, účinnou od 1.1.2018 (zákon č.
99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony);

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav stanovit výši měsíční odměny členům
Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav vzešlého z voleb ve dnech 10.10. a 11.10.2014
a poskytování odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav,
podle zákona č. 131/2000 Sb., v platném znění, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v
platném znění, od 1.1.2018 takto:
a) podle ustanovení § 59 odst. 2 písm. x) zákona č. 131/2000 Sb., poskytování
měsíční odměny fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva MČ PrahaZbraslav, za výkon funkce předsedy zvláštních orgánů MČ Praha-Zbraslav ve výši
3.000 Kč;
b) podle ustanovení § 52 odst. 4 a 5, § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., ve
znění účinném od 1.1.2018 částku 200 Kč/hod jako náhradu výdělku prokazatelně
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ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ
Praha-Zbraslav a stanovuje nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku
ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc,
ve výši 6.000 Kč;

III.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav rozhodnout poskytovat uvolněným členům
Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav od 1. 1. 2018 ze sociálního fondu příspěvek na
stravování ve stejné výši a za obdobných podmínek jako zaměstnancům městské
části Praha-Zbraslav;

IV.

pověřuje
zástupce starostky MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením tohoto
materiálu na nejbližší zasedání Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

5.

Znak a vlajka - obecní symboly MČ Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu schválit návrh znaku a vlajky MČ PrahaZbraslav. Dále zastupitelstvu doporučuje souhlasit s podáním žádosti o udělení znaku a vlajky
MČ Praha-Zbraslav.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 536 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit návrh znaku MČ Praha-Zbraslav, dle
heraldického popisu znaku: „V modrém štítě na zeleném trávníku stojí vpravo
stříbrný kostel, vlevo doprovázený lípou přirozených barev. Na střeše kostela
osmiboká věž, zakončená kupolí s makovicí a křížkem, obojí zlaté. Průčelí
kostela je vlevo proraženo obloukovým vchodem a nad ním dvěma (1, 1), loď
kostela třemi (1, 1, 1) obloukovými, kněžiště dvěma (1, 1) a věž čtyřmi (1, 1, 1,
1) viditelnými obloukovými černými okny. Střechy kostela a kupole jsou červené.
Ke kupoli zleva přilétá stříbrná holubice se zelenou olivovou větvičkou v zobáku.“
dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení,
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II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit návrh vlajky MČ Praha-Zbraslav dle
heraldického popisu vlajky:
a) "List tvoří tři vodorovné pruhy, zelený, červený a modrý. Poměr šířky k délce
listu je 2 : 3."
nebo
b) "List tvoří tři vodorovné pruhy, zelený, červený a modrý se žlutým tlapatým
křížem uprostřed červeného pruhu. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3."
dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení,

III.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s podáním žádosti o udělení znaku
a vlajky MČ Praha-Zbraslav v souladu s § 15 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praze, v platném znění, dle bodu I. a II. tohoto usnesení,

IV.

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

6.

Stanovení celkové výše neinvestičních příspěvků pro oblast školství na rok 2018
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada doporučuje svým usnesením zastupitelstvu odsouhlasit celkovou výši objemu finančních
prostředků neinvestičních příspěvků pro oblast školství na rok 2018 v celkové částce 11.848.600
Kč.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 537 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav stanovit celkovou výši neinvestičních
příspěvků pro oblast školství na rok 2018, dle přílohy, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení;
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II.

pověřuje
radní MČ Praha-Zbraslav, Mgr. Zuzanu Wildovou a zástupce starostky Bc. Filipa
Gaspara, předložením tohoto materiálu na nejbližší zasedání Zastupitelstvu MČ
Praha-Zbraslav.

7.

Pravidla pro rozpočtové provizorium
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu stanovit Pravidla pro rozpočtové provizorium.
Z důvodu upravení zákona o rozpočtových pravidlech, která se týká mimo jiné oblasti
rozpočtového provizoria, je potřeba změnit stávající Pravidla rozpočtového provizoria.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 538 17

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav revokovat Usnesení Z 14 117 16 ze dne
07.11.2016 stanovující Pravidla pro rozpočtové provizorium MČ Praha-Zbraslav
od 01.01.2017,

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav stanovit v souladu s ust. § 13 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
Pravidla pro rozpočtové provizorium MČ Praha–Zbraslav od 01.01.2018, v
předloženém znění,

III.

pověřuje
zástupce starostky MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením tohoto
materiálu na nejbližším zasedání Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav.

8.

Rozpočtové opatření 3084/2017
Předkladatel: Zuzana Wildová, Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření, které se týká snížení rozpočtu o částku 12.706 Kč. Rada hl.
m. Prahy schválila vratku nevyčerpaných účelových neinvestičních dotací určených na dokrytí
integrace žáků (mzdové náklady asistentů pedagoga). Dotace byla poskytnuta MČ PrahaZbraslav pro zřízenou příspěvkovou organizaci MŠ Matjuchinova.
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souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 539 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 3084/2017, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

9.

Stanovení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada stanovila program zasedání ZMČ Praha-Zbraslav, které se bude konat 18.12.2017.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 540 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 20. řádného jednání Zastupitelstva městské části Praha–
Zbraslav, dne 18.12.2017, v
předloženém znění;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

10.

Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru pro konání veřejného koncertu
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce obřadní síně v Městském domě dne
10.12.2017, za účelem konání veřejného vánočního koncertu zbraslavského sboru Frangula
Chorus.
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souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 541 17

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru, obřadní síně v Městském
domě, U Malé řeky 3, 156 00 Praha-Zbraslav, dne 10.12.2017, za účelem konání
veřejného koncertu sboru Frangula Chorus na základě žádosti č.j: 4064/2017/OKT
ze dne 22.11.2017;

II.

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

III.

souhlasí
s prominutím poplatku za výlep plakátů na tuto akci;

IV.

ukládá
OKT zajistit realizaci tohoto usnesení.
Termín: 10.12.2017

11.

Různé

Mgr. Zuzana Wildová

Bc. Filip Gaspar
zástupce starostky
MČ Praha - Zbraslav
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