Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
6. řádné jednání rady městské části, konané dne
5. 2. 2018 v 15:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, Z. Wildová, R. Rejna

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

M. Bernardová, F. Gaspar

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Návrh na změnu Územního plánu SÚ HMP na pozemcích p.č.2873/2, 2873/1, 2874/119,
2874/1, 2868/2 vše v k.ú. Zbraslav

3 (3)

Projektová dokumentace stavby s názvem „Novostavba rodinného domu RD K Mlíčníku,
par.č. 744/2, Praha 16 – Zbraslav“

4 (4)

Projektová dokumentace stavby s názvem „Rekonstrukce střechy garáže“

5 (5)

Projektová dokumentace „SO 451 Přeložka kabelu UPC a SO 452 Přeložka Kabelu TMOBILE“ v rámci stavby „Zbraslav-demolice mostu a nahrazení novým, č. akce 999118,
Praha 5“

6 (6)

Projektová dokumentace pro provedení stavby „Realizace úspor energií ÚMČ PrahaZbraslav“

7 (7)

Nájemní smlouva na byt č. 110 na adrese Lomařská 824, 156 00 Praha-Zbraslav

8 (8)

Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu služebního bytu č. 88 v Lomařské 822, 156 00 PrahaZbraslav

9 (9)

Souhlas se stavební úpravou v bytě č. 54 na adrese Hauptova 596, 156 00 Praha-Zbraslav

10 (10)

Vyhodnocení veřejné zakázky "Rekonstrukce bytu č. 16 Vilímkova 219, 156 00 PrahaZbraslav"

11 (11)

Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu - Revitalizace kulturní památky –
Pomník obětem I. a II. světové války, Zbraslavské náměstí, Praha - Zbraslav

12 (12)

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 174/2016 se společností ADVISIA, s.r.o. ze dne
10.11.2016

13 (13)

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění bezplatného svozu a likvidace bioodpadu
kategorie „O“

14 (14)

Smlouva o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení na území
hlavního města Prahy
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15 (15)

Odpis pohledávky - poplatky ze psa

16 (16)

Finanční dar členům Komise k projednávání přestupků

17 (17)

Připojení MČ Praha-Zbraslav k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"

18 (18)

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2017

19 (19)

Rozpočtové opatření 2001/2018

20 (20)

Rozpočtové opatření 3001/2018

21 (21)

Vyjádření MČ Praha-Zbraslav k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města
Prahy

22 (22)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Návrh na změnu Územního plánu SÚ HMP na pozemcích p.č.2873/2, 2873/1, 2874/119,
2874/1, 2868/2 vše v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
MČ byla doručena žádost - návrh na změnu územního plánu SÚ HMP na výše uvedených
pozemcích. Pozemky využívá Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zbraslav Kamínka. Rada revokovala usnesení rady z důvodu toho, že v již schváleném usnesení nebyly
uvedeny všechny pozemky. Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit s návrhem územního
plánu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 27 18

Rada městské části

I.

revokuje
Usnesení č. R 21 322 17 ze dne 07.08.2017;

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s návrhem na změnu Územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích parc. č. 2873/2, 2873/1, 2874/119,
2874/1 a 2868/2 vše k. ú. Zbraslav, podaným Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu Zbraslav – Kamínka, IČ: 654 00 721, na základě žádosti č.j.
4444/2017/OMIR ze dne 18.12.2017;

III.

pověřuje

2

starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením materiálu dle
bodu II. tohoto usnesení na nejbližší zasedání Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.
3.

Projektová dokumentace stavby s názvem „Novostavba rodinného domu RD K Mlíčníku,
par.č. 744/2, Praha 16 – Zbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s předloženou projektovou dokumentací. Předmětem dokumentace je výstavba
novostavby rodinného domu. Jedná se o nepodsklepený zděný dvoupatrový objekt pro jednu
rodinu, který bude napojen na stávající komunikaci a technickou infrastrukturu. Stavební komise
neměla žádné připomínky.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 28 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s projektovou dokumentací pro stavbu s názvem „Novostavba rodinného domu
RD K Mlíčníku, par. č. 744/2, Praha 16 – Zbraslav“ na pozemku parc. č. 744/2 v
k. ú. Zbraslav na základě žádosti ze dne 08.01.2018 pod č.j. 0154/2018/OMIR;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

4.

Projektová dokumentace stavby s názvem „Rekonstrukce střechy garáže“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením souhlasila s projektovou dokumentací. Předmětem dokumentace je
nahrazení stávající ploché plechové střechy novou střechou z tvrdé krytiny, čímž dojde ke
sjednocení střešní krytiny u celého objektu. Stavební komise neměla připomínky.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 29 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s projektovou dokumentací pro stavbu s názvem „Rekonstrukce střechy garáže“ na
pozemku parc. č. 1217 v k. ú. Zbraslav na základě žádosti ze dne 20.12.2017 pod
č.j. 4497/2017/OMIR;
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II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

5.

Projektová dokumentace „SO 451 Přeložka kabelu UPC a SO 452 Přeložka Kabelu TMOBILE“ v rámci stavby „Zbraslav-demolice mostu a nahrazení novým, č. akce 999118,
Praha 5“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s projektovou dokumentací. Předmětem dokumentace je přeložka kabelů, které
budou předmětem stavby demolice stávajícího mostu a výstavby nového mostu na pozemcích
parc. č. 3168/1 a 1005/1 v k. ú. Zbraslav.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 30 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s projektovou dokumentací „SO 451 Přeložka kabelu UPC a SO 452 Přeložka
Kabelu T-MOBILE“ v rámci stavby „Zbraslav-demolice mostu a nahrazení
novým, č. akce 999118, Praha 5“ na pozemku parc.č. 3168/1 v k.ú. Zbraslav na
základě žádosti ze dne 15.01.2018 pod č.j. 0322/2018/OMIR;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

6.

Projektová dokumentace pro provedení stavby „Realizace úspor energií ÚMČ PrahaZbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada se zabývala projektovou dokumentací, která řeší realizaci úspor energií na úřadu městské
části. Opatření týkající se snížení energetické náročnosti objektu jsou spojené s výměnou
otvorových výplní v celém objektu, zateplení obvodového pláště a střechy přístavby, výměnou
kotlů. Stavební komise nesouhlasila s navrženým architektonickým řešením. Rada souhlasila s
projektovou dokumentací.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 31 18

Rada městské části

I.

souhlasí
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s projektovou dokumentací pro provádění stavby „Realizace úspor energií ÚMČ
Praha-Zbraslav“, zak.č. 61717 zpracovanou společností Projekce CZ s.r.o., IČ:
275 58 860;

II.

doporučuje
architektonické řešení fasády objektu čp. 464 řešit zvláštním projektem;

III.

ukládá
OMIR informovat zpracovatele projektové dokumentace o usnesení.

7.

Nájemní smlouva na byt č. 110 na adrese Lomařská 824, 156 00 Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada svým usnesením schválila prodloužení lhůty pro vyklizení bytu v Lomařské 824 o 3
měsíce za předpokladu uhrazení nájemného. Dále rada nesouhlasila s uzavřením nové nájemní
smlouvy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 32 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s prodloužením lhůty pro vyklizení bytu č. 110 na adrese Lomařská 824, 156 00
Praha-Zbraslav na 3 měsíce za předpokladu úhrady nájemného od 01.01.2018
do 16.4.2018 ve výši 21.553 Kč předem do 16.2.2018, na základě žádosti č.j.
0558/2018/OMH ze dne 24.01.2018;

II.

nesouhlasí
s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 110 na adrese Lomařská 824, 156 00
Praha-Zbraslav, na základě žádosti č.j. 0557/2018/OMH ze dne 24.01.2018, viz.
bod I. tohoto usnesení;

III.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.
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8.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu služebního bytu č. 88 v Lomařské 822, 156 00 PrahaZbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada svým usnesením souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu služebního bytu.
Dodatkem se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 33 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu služebního bytu č. 88 v Lomařské
822, 156 00 Praha-Zbraslav, na základě žádosti č.j. 0565/2018/OMH ze dne
24.01.2018, kterým se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou do 28.02.2020;

II.

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

9.

Souhlas se stavební úpravou v bytě č. 54 na adrese Hauptova 596, 156 00 Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila se stavební úpravou v obecním bytě v Hauptově 596. Stavební úprava spočívá v
obnově původních vnitřních dveří na náklady nájemníka.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 34 18

Rada městské části

I.

souhlasí
se stavební úpravou bytu č. 54 na adrese Hauptova 596, 156 00 Praha-Zbraslav,
spočívající v obnově původních vnitřních dveří na náklady nájemníka, na základě
žádosti čj. 0560/2018/OMH ze dne 24.01.2018;

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení rady.

10.

Vyhodnocení veřejné zakázky "Rekonstrukce bytu č. 16 Vilímkova 219, 156 00 PrahaZbraslav"
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Předkladatel: Filip Gaspar
OMH doporučuje radě schválit vyhodnocení veřejné zakázky, která se týká rekonstrukce
obecního bytu ve Vilímkově ulici. Byt je nutné opravit z důvodu opotřebovanosti a stáří. Rada
schválila zadání zakázky společnosti CAMINO 88, spol. s r. o.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 35 18

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu S11/2016 ze dne
17.10.2016, zadání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavebních
prací na akci "Rekonstrukce bytu č. 16, Vilímkova 219, 156 00 Praha-Zbraslav"
společnosti: CAMINO 88 spol. s r. o., se sídlem U Učiliště 1592/6a, 153 00 Praha
16 - Radotín, IČ: 276 39 240, za celkovou cenu 635.598 Kč vč. DPH;

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

11.

Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu - Revitalizace kulturní památky –
Pomník obětem I. a II. světové války, Zbraslavské náměstí, Praha - Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila text výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky - revitalizace Pomníku
obětem I. a II. světové války na Zbraslavském náměstí. Pomník vykazuje známky značného
opotřebení a dlouhodobou absenci údržby. Bronzové části vykazují nánosy divoké patiny, v
nápisech chybí písmena. Předběžný odhad nákladů počítá s částkou 2,5 mil. korun.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 36 18

Rada městské části

I.

schvaluje
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II.

a)

text výzvy k podání nabídky dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební
a restaurátorské úpravy – Revitalizace kulturní památky – Pomník obětem I. a II.
světové války, Zbraslavské náměstí, Praha-Zbraslav“;

b)

seznam způsobilých dodavatelů, kteří budou vyzváni k předložení nabídky, v
předloženém znění;

jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace kulturní památky – Pomník obětem
I. a II. světové války, Zbraslavské náměstí, Praha-Zbraslav“ v předloženém znění;

III.

vyhlašuje
výzvu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
na plnění zakázky malého rozsahu „Revitalizace kulturní památky – Pomník
obětem I. a II. světové války, Zbraslavské náměstí, Praha–Zbraslav;

IV.

ukládá
OMIR realizovat potřebné administrativní kroky.

12.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 174/2016 se společností ADVISIA, s.r.o. ze dne 10.11.2016
Předkladatel: Radek Rejna
Rada schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností ADVISIA, s. r. o. Dodatek řeší
vícepráce na dokumentaci pro stavební povolení. V rámci vyjadřování příslušných institucí k
dokumentaci, vznikly požadavky orgánů státní správy na dodání dalších dokumentů.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 37 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 174/2016 ze dne 10.11.2016, se
společností ADVISIA, s. r. o., IČ 246 68 613, se sídlem: Pernerova 659/31a, 186
00 Praha 8, v předloženém znění;
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II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.

13.

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění bezplatného svozu a likvidace bioodpadu
kategorie „O“
Předkladatel: Radek Rejna
Rada schválila uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění bezplatného svozu a likvidace
bioodpadu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 38 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění bezplatného svozu a likvidace
bioodpadu kategorie „O“, ze dne 22.3.2016, se společností Instalace Praha, s. r. o,
se sídlem Truhlářská 1108/3, Praha 1, IČ: 45804371, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OŽP provést potřebné administrativní úkony.

14.

Smlouva o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení na území
hlavního města Prahy
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného
osvětlení se společností TRADE CENTRE PRAHA, a. s. Jedná se o místní rozhlas.

9

souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 39 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného
osvětlení na území hlavního města Prahy, se společností TRADE CENTRE
PRAHA, a. s., IČ: 004 09 316, se sídlem Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2, na
dobu určitou do 31.12.2018, v předloženém znění,

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.

15.

Odpis pohledávky - poplatky ze psa
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s odpisem pohledávky za místní poplatek ze psa z důvodu jeho
nevymahatelnosti.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 40 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s odpisem pohledávky za místní poplatek ze psa, který je veden v účetnictví
MČ Praha-Zbraslav v celkové částce 2.700 Kč (v.s.: 1341079501), z důvodu
nevymahatelnosti;

II.

ukládá
OFR a OSV zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

16.

Finanční dar členům Komise k projednávání přestupků
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Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila poskytnutí finančního daru členům Komise k projednávání přestupků. Komise
se schází minimálně 1x měsíčně a projednává oznámené přestupky v ústním jednání. V každém
termínu projedná průměrně 5 případů, časový rozvrh cca 7 hodin.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 41 18

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
poskytnutí finančního daru členům Komise k projednávání přestupků, zřízené jako
zvláštní orgán městské části Praha-Zbraslav, v souladu s § 61 zák. č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dle předloženého návrhu;
Termín: leden 2018

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
Termín: leden 2018

17.

Připojení MČ Praha-Zbraslav k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
MČ se jako již v minulých letech, i letos připojila k výše uvedené mezinárodní kampani. Dne
10.3. bude na budově úřadu vyvěšena tibetská vlajka.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 42 18

Rada městské části

I.

schvaluje
připojení MČ Praha-Zbraslav k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne
10.3.2017 na základě žádosti č.j.: 0457/2018/OKT ze dne 18.01.2018 spolku:
Spolek Lungta, IČ: 677 75 845, se sídlem: Dlouhá 609/2, Staré Město, 110 00
Praha 1;

II.

ukládá
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18.

a)

OKT informovat žadatele o usnesení RMČ;

b)

OMH zajistit vyvěšení tibetské vlajky na budově ÚMČ Praha-Zbraslav dne
10.3.2018.

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2017
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila Výroční zprávu o Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 43 18

Rada městské části

I.

schvaluje
Výroční zprávu o Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v roce 2017, v předloženém znění;

II.

ukládá
OKT zajistí administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

19.

Rozpočtové opatření 2001/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 351.700
Kč. Rada hl. m. Prahy schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace určenou na úhradu
výdajů vzniklých hl. m. Praze a jeho městským částem v souvislosti s přípravami volby
prezidenta ČR.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 44 18

Rada městské části

I.

schvaluje
na základě pověření Usnesením Z 21 184 18 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 2001/2018, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
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OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
20.

Rozpočtové opatření 3001/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 150.000
Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace na projekt v
oblasti místní Agendy 21: Zbraslav město zdraví a pohybu 2017.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 45 18

Rada městské části

I.

schvaluje
na základě pověření Usnesením Z 21 184 18 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 3001/2018, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

21.

Vyjádření MČ Praha-Zbraslav k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města
Prahy
Předkladatel: Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
MČ byla doručena k připomínkování obecně závazná vyhláška. Jedná se o technickou novelu
textové části Statutu, zejména: Rozpočet hl. m. Prahy a rozpočty MČ, vzájemná součinnost mezi
orgány hl. m. Prahy a orgány MČ. Rada souhlasila s odesláním připomínek k návrhu obecně
závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 46 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s odesláním připomínek k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, na základě na základě dopisu
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hl. m. Prahy městským částem ze dne 4.1.2018, č. j. MHMP 17154/2018, dle
předloženého návrhu;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

22.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Ing. Radek Rejna
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