Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
7. řádné jednání rady městské části, konané dne
19. 2. 2018 v 15:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

R. Rejna

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Projektová dokumentace stavby "Lávka pro pěší Radotín"

3 (3)

Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení stavby „Novostavba
rodinného domu - RD Zbraslav_Mates“

4 (4)

Vyjádření k návrhu věcného břemene kategorie B u Polikliniky Zbraslav

5 (5)

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1314/49 o výměře 23m² v k.ú. Zbraslav

6 (6)

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „MČ Praha-Zbraslav – Revitalizace
sportovišť ZŠ Nad Parkem, Praha-Zbraslav“

7 (7)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Administrativní podpora při pořizování
Metropolitního plánu“

8 (8)

Žádost o dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 - investiční rezerva pro městské části
hl. m. Prahy

9 (9)

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 3.000 Kč
- Základní škola Vl. Vančury

10 (10)

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 5.000 Kč
- Základní škola Vl. Vančury

11 (11)

Prominutí poplatků za zápisné do Místní knihovny Praha-Zbraslav

12 (12)

Vyjádření k nároku na náhradu škody

13 (13)

Uzavření smluv k zajištění vystoupení souboru „Hradišťan a Jiří Pavlica“

14 (14)

Odmítnutí dědictví – majetek nepatrné hodnoty

15 (15)

Stanovení cen za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené pro rok 2018 dle
Výměru MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

16 (16)

Jmenování vedoucí Odboru životního prostředí ÚMČ Praha-Zbraslav

17 (17)

Rozpočtové opatření 1/2018

18 (18)

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „Kulturně komunitní centrum Zbraslav "
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19 (19)

Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu „Technický dozor investora a
koordinátor bezpečnosti práce při realizaci stavby Kulturně komunitní centrum Zbraslav“

20 (20)

Souhlas zřizovatele s předložením projektů příspěvkových organizací do Strategického
rámce MAP Praha 16

21 (21)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Projektová dokumentace stavby "Lávka pro pěší Radotín"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě žádost o souhlas s navrhovaným záměrem stavby, která se týká lávky
pro pěší v Radotíně. Rada revokovala usnesení z prosince loňského roku, kterým souhlasila se
záměrem stavby a zároveň požadovala rozšířit stavbu o parkovací stání a ochranu stávajících
stromů. MHMP, jejichž pozemků se stavba parkovacího stání týká, se vyjádřilo, že parkoviště
nelze v rámci staveniště umístit. Rada svým usnesením souhlasila se záměrem stavby lávky.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 7 47 18

Rada městské části

I.

revokuje
Usnesení č. R 35 565 17 ze dne 20.12.2017;

II.

III.

souhlasí
a)

se záměrem stavby "Lávka pro pěší Radotín" na pozemcích parc. č. 3265/1 a
3264/12 vše v k. ú. Zbraslav dle projektové dokumentace ze dne 11/2017 pro
povolení stavby;

b)

dle předložené situace se stavební záměrem stavby "Lávka pro pěší Radotín" na
pozemcích parc. č. 3265/1 a 3264/12 vše v k. ú. Zbraslav v souladu s ustanovením
§ 184a a následujících zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění na
základě žádosti ze dne 16.02.2018 pod č.j.: 0933/2018/OMIR;

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.
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3.

Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení stavby „Novostavba
rodinného domu - RD Zbraslav_Mates“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě projektovou dokumentaci, která se týká novostavby rodinného domu ve
Zbraslavi. Objekt bude mít 2 nadzemní podlaží a bude umístěn na pozemku, kde již rodinný
dům stál. Stavební komise neměla k výstavbě připomínky. Rada souhlasila s projektovou
dokumentací. Paní starostka nehlasovala z důvodu možného střetu zájmů.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 48 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení stavby
„Novostavba rodinného domu - RD Zbraslav_Mates“ na pozemcích parc. č.
1994/1, 1995/1, 1995/2, 1995/3 vše v k. ú. Zbraslav na základě žádosti ze dne
15.01.2018 pod č.j. 0292/2018/OMIR;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

4.

Vyjádření k návrhu věcného břemene kategorie B u Polikliniky Zbraslav
Předkladatel: Michaela Bernardová
Ministerstvo financí připravuje privatizaci Polikliniky Zbraslav. Ministerstvo zdravotnictví má
zájem zachovat objekt Polikliniky Zbraslav pro potřeby zdravotnictví. Požádalo městskou část
o vyjádření k návrhu věcného břemene kategorie B a složení ordinací. Rada svým usnesením
souhlasila s odesláním stanoviska MČ ke zmiňovanému návrhu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 49 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s aktualizací věcného břemene kategorie B u Polikliniky Zbraslav, na základě
žádosti Ministerstva zdravotnictví České republiky o vyjádření k návrhu, č.j.:
MZDR 23281/2018-4/OTP, v předloženém znění;

II.

ukládá
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OSA zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
5.

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1314/49 o výměře 23m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Na zveřejněný záměr pronájmu pozemku pod garáží se přihlásil jediný zájemce. Rada schválila
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 50 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží parc. č. 1314/49 o
výměře 23m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zbraslav, zapsaný
na LV 1707, vlastnické právo pro hlavní město Prahu, Mariánské náměstí 2/2,
Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí MČ Praha-Zbraslav,
Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, zájemci na základě přihlášení se
na zveřejněný záměr čj. 0602/2018/OMIR ze dne 26.1.2018 , za cenu 85 Kč/m²/
rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce;

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.

6.

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „MČ Praha-Zbraslav – Revitalizace
sportovišť ZŠ Nad Parkem, Praha-Zbraslav“
Předkladatel: Radek Rejna, Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením zrušila zadávací řízení zakázky, která se týká revitalizace sportovišť ZŠ
Nad Parkem. Ke zrušení zakázky došlo, protože v obou dvou nabídkách, které byly zadavateli
doručeny, bylo zjištěno, že nabídková cena obou dodavatelů výrazně překračuje předpokládanou
hodnotu zakázky.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 51 18

Rada městské části
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I.

rozhoduje
v souladu s ustanovením §127, odst.2, písm.d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“), o zrušení zadávacího
řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „MČ PrahaZbraslav – Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem“ (dále jen „zakázka“);

Zadavatel v zadávacích podmínkách Zakázky uvedl, že předpokládaná hodnota
veřejné zakázky činí 31.000.000,- Kč bez DPH. V rámci lhůty pro podání nabídek
zadavatel obdržel celkem dvě (2) nabídky. Po otevření doručených nabídek
zadavatel zjistil, že nabídkové ceny obou dodavatelů, kteří podali nabídku na
plnění Zakázky, výrazně překračují předpokládanou hodnotu Zakázky, když
nižší z těchto nabídkových cen činí 39.810.958,- Kč bez DPH, což představuje
překročení předpokládané hodnoty Zakázky o více než 28%. Dle ustanovení
§127,odst.2, písm. d) Zákona platí, že zadavatel může zadávací řízení zrušit,
pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele,
včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v
zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil
či nikoliv. Překročení předpokládané hodnoty Zakázky (levnější z obou nabídek)
o více než 28% zadavatel považuje za důvod hodný zvláštního zřetele. Nabídková
cena o takové výši není pro zadavatele přijatelná, a proto zadavatel rozhodl, jak je
uvedeno v odstavci výše;

II.

ukládá
OMIR zajistit potřebné administrativní kroky.

7.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Administrativní podpora při pořizování
Metropolitního plánu“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada projednávala materiál, který se týkal veřejné zakázky na služby. MČ oslovila 2 architekty
z důvodu zajištění administrativní pomoci při pořizování Metropolitního plánu. V termínu
pro podání nabídky obdržela MČ cenové nabídky od obou architektů. Rada svým usnesením
schválila zadání veřejné zakázky panu arch. Grassemu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 52 18

Rada městské části
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I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu S11/2016 ze dne
17.10.2016, zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Administrativní
podpora při pořizování Metropolitního plánu“ s panem Ing. arch. Lukášem
Grassem, IČ: 880 09 866, se sídlem: Denisova 273/10, 779 00 Olomouc, na dobu
určitou do konce roku 2019 s možností prodloužení o 1 rok za cenu 1.000 Kč/h
bez DPH;

II.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

8.

Žádost o dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 - investiční rezerva pro městské části
hl. m. Prahy
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada hl. m. Prahy schválila Pravidla pro poskytování dotací MČ hl. m. Prahy. Rada svým
usnesením souhlasila s podáním žádosti o investiční dotace na modernizaci školního hřiště,
revitalizaci prostranství ve Slunečním městě a architektonickou soutěž Zbraslavské náměstí.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 53 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s podáním žádosti o investiční dotace městské části Praha-Zbraslav v souladu
s „Pravidly pro poskytování dotací městským částem hl. m. Prahy z investiční
rezervy pro MČ v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2018“, na
tyto akce MČ Praha-Zbraslav, s uvedením priorit v tomto pořadí:
1. Modernizace školního hřiště,
2. Sluneční město - revitalizace prostranství,
3. Architektonická soutěž Zbraslavské náměstí;

II.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
Termín: 1.3.2018

6

9.

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 3.000 Kč Základní škola Vl. Vančury
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada souhlasila s přijetím účelového finančního daru ve výši 3.000 Kč pro ZŠ Vladislava
Vančury. Dar bude použit na sponzorování reprezentačního plesu školy.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 54 18

Rada městské části

I.

souhlasí
ve smyslu § 37b odst. 1) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, s přijetím účelového finančního daru ve
výši 3.000 Kč, příspěvkovou organizací Základní škola Vladislava Vančury,
Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 961, na základě žádosti č. j.: 0733/2018/OKT ze dne
2.2.2018;

II.

ukládá
OKT informovat žadatele o usnesení RMČ.

10.

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 5.000 Kč Základní škola Vl. Vančury
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada souhlasila s přijetím účelového finančního daru ve výši 5.000 Kč pro ZŠ Vladislava
Vančury. Dar bude použit na sponzorování reprezentačního plesu školy.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 55 18

Rada městské části

I.

souhlasí
ve smyslu § 37b odst. 1) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, s přijetím účelového finančního daru ve
výši 5.000 Kč, příspěvkovou organizací Základní škola Vladislava Vančury,
Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 961, na základě žádosti č. j.: 0734/2018/OKT ze dne
2.2.2018;

II.

ukládá
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OKT informovat žadatele o usnesení RMČ.
11.

Prominutí poplatků za zápisné do Místní knihovny Praha-Zbraslav
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada souhlasila s prominutím poplatků za zápisné včetně registračního poplatku na jeden rok
pro nové čtenáře v rámci akce "Březen - měsíc čtenářů".
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 56 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s prominutím poplatků za zápisné včetně registračního poplatku na jeden rok pro
čtenáře, kteří se nově zaregistrují do Místní knihovny Praha–Zbraslav v rámci
akce „Březen – měsíc čtenářů“;

II.

ukládá
vedoucí OMKZ zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

12.

Vyjádření k nároku na náhradu škody
Předkladatel: Radek Rejna
Na základě tvrzení žadatele o náhradu škody, došlo k poškození čelního skla automobilu visící
větví stromu, který se nachází na pozemku, ve správě MČ. ČSOB Pojišťovna, se kterou má MČ
uzavřenou smlouvu, škodní událost odložila z důvodu neporušení právní povinnosti na straně
MČ. Rada nepřijímá odpovědnost za škodu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 57 18

Rada městské části

I.

nepřijímá
odpovědnost za škodu na základě žádosti o vyjádření č.j. 0373/2018/OŽP;

II.

ukládá
OŽP informovat žadatele o usnesení RMČ.

13.

Uzavření smluv k zajištění vystoupení souboru „Hradišťan a Jiří Pavlica“
Předkladatel: Michaela Bernardová
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Rada schválila uzavření dvou smluv k zajištění realizace uměleckého vystoupení "Hradišťan a
Pavlica" dne 22.3.2018. Vystoupení se bude konat v Královském sálu zámku Zbraslav v rámci
Osmičkového roku pro Zbraslav.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 58 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření dvou vzájemně provázaných smluv k zajištění realizace uměleckého
vystoupení „Hradišťan a Jiří Pavlica“ dne 22.3.2018,
a. Smlouvu o zajištění realizace uměleckého vystoupení, s právnickou osobou:
Burda Art, s. r. o., uměleckého výkonu, IČ: 002 41 857, se sídlem Českobratrská
317/3, 779 00 Olomouc,
b. Smlouvy o výplatě uměleckých honorářů za vystoupení „Hradišťan a Jiří
Pavlica“ se společným zástupcem účinkujících, které zastupuje dle § 68 zákona č.
121/2000 Sb., 121/2000 Sb., autorského zákona,
v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

14.

Odmítnutí dědictví – majetek nepatrné hodnoty
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada vzala na vědomí možnost přijetí majetku z pozůstalosti. Jednalo se o hodinky, které by
pokryly částečnou úhradu pohřebních výloh. Rada rozhodla nepřijmout tento majetek.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 59 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
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možnost přijetí či nepřijetí majetku nepatrné hodnoty z pozůstalosti - náramkové
hodinky, které by byly vydány na částečnou úhradu pohřebních výloh;

II.

rozhoduje
nepřijmout majetek nepatrné hodnoty z pozůstalosti - náramkové hodinky;

III.

ukládá
OMH zaslat usnesení RMČ na Okresní soud v Třebíči.

15.

Stanovení cen za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené pro rok 2018 dle
Výměru MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada svým usnesením stanovila ceny za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené.
Ceny pro rok 2018 zůstávají stejné jako v roce 2017.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 60 18

Rada městské části

I.

stanovuje
ceny za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené pro rok 2018 dle
výměru MF č. 01/2018 ve stejné výši jako v roce 2017:
a) za nájem místa na hřbitově 85 Kč/m2/rok
b) za služby s nájmem spojené: na starém hřbitově 304 Kč/rok, v urnovém háji u epitafní desky ve výši 707 Kč/rok, u kamene v břečťanu ve výši 409 Kč/rok a u
skalky ve výši 600 Kč/rok;

II.

ukládá
OMH provést administrativní kroky.

16.

Jmenování vedoucí Odboru životního prostředí ÚMČ Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Do vyhlášeného výběrového řízení na vedoucí Odboru životního prostředí ÚMČ Praha-Zbraslav
se přihlásila 1 uchazečka. Na základě doporučení výběrové komise, rada jmenovala paní Terezu
Valešovou, vedoucí tohoto odboru.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 7 61 18

Rada městské části

I.

jmenuje
na základě výběrového řízení podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, a v
souladu s § 94 odst. 1) písm. c) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
v platném znění, paní Terezu Valešovou, DiS. vedoucí Odboru životního prostředí
Úřadu MČ Praha-Zbraslav, s účinností od 01.03.2018;

II.

ukládá
tajemnici úřadu zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

17.

Rozpočtové opatření 1/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se přesun finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu. Konkrétně se jedná o doplnění projektové dokumentace na investiční akci Nábřeží
Jana Kašky.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 62 18

Rada městské části

I.

schvaluje
na základě pověření Usnesením číslo 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 1/2018, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

18.

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „Kulturně komunitní centrum Zbraslav "
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada rozhodla o vypsání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Kulturní komunitní
centrum Zbraslav". Dále schválila zadávací dokumentaci.
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souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 63 18

Rada městské části

I.

rozhoduje
o vypsání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Kulturně
komunitní centrum Zbraslav" zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek;

II.

schvaluje
zadávací dokumentaci včetně příloh pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce s názvem "Kulturně komunitní centrum Zbraslav";

III.

pověřuje
v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
pětičlennou komisi provedením veškerých úkonů souvisejících s otevírání obálek
s nabídkami, posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení veřejné
zakázky a hodnocením nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení
veřejné zakázky na stavební práce: „Kulturně komunitní centrum Zbraslav“, v
předloženém znění;

IV.

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;

12

V.

ukládá
OMIR zajistit potřebné administrativní kroky.

19.

Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu „Technický dozor investora a
koordinátor bezpečnosti práce při realizaci stavby Kulturně komunitní centrum Zbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, které se týkají technického dozoru
investora a koordinátora BOZP při stavbě Kulturně komunitního centra Zbraslav. Na základě
schválené finanční dotace na projekt "Kulturně komunitní centrum, Praha-Zbraslav", budou
realizovány stavební práce, na které musí být, dle stavebního zákona, zajištěn technický dozor.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 64 18

Rada městské části

I.

schvaluje
veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek na služby „Technický dozor investora a koordinátor
bezpečnosti práce při realizaci stavby Kulturně komunitního centra Zbraslav“, v
předloženém znění;

II.

ukládá
OMIR zajistit potřebné administrativní kroky v souladu s Pravidly pro zadávání
zakázek malého rozsahu č. S 11/2016 ze dne 17.10.2016.

20.

Souhlas zřizovatele s předložením projektů příspěvkových organizací do Strategického
rámce MAP Praha 16
Předkladatel: Zuzana Wildová, Hana Haubertová
Místní akční plán vzdělávání (MAP) je dvouletý projekt zaměřený na klíčová témata vzdělávání
žáků do 15 let. Pro podání každého investičního projektového záměru jednotlivými školami, je
nutný souhlas zřizovatele. Rada souhlasila s předložením projektů příspěvkových organizací do
Strategického rámce MAP Praha 16.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 65 18

Rada městské části

I.

souhlasí
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s předložením projektů příspěvkových organizací do Strategického rámce MAP
Praha 16;

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podepisováním
investičních a projektových záměrů dle bodu I. tohoto usnesení;

III.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

21.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Bc. Filip Gaspar
místostarosta MČ Praha-Zbraslav
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