Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
9. řádné jednání rady městské části, konané dne
5. 3. 2018 v 15:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová (příchod v 17.15 h), Z. Wildová, M. Bernardová, R. Rejna

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

F. Gaspar

Ověřovatelé:

R. Rejna, M. Bernardová

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.
916/1 v k.ú. Zbraslav v ulici Na Vrškách

3 (3)

Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu pozemků č. 14/2018 ze dne 24.1.2018

4 (4)

Smlouva o zřízení práva stavby "Přesun zastávky Žabovřesky"

5 (5)

Uzavření smlouvy o dílo na realizaci investiční akce "Fitpark Praha-Zbraslav"

6 (6)

Vyhodnocení veřejné zakázky „Technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti práce
při realizaci stavby _ Revitalizace sportovišť u ZŠ Nad Parkem, Praha-Zbraslav“

7 (7)

Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Blokové čištění místních komunikací ve správě
MČ Praha-Zbraslav 2018"

8 (8)

Výzva k podání nabídek na plnění zakázky malého rozsahu "Ruční úklid veřejných
prostranství v MČ Praha-Zbraslav 2018"

9 (9)

Zrušení zakázky malého rozsahu - "Revitalizace kulturní památky - Pomník obětem I. a II.
světové války, Zbraslavské náměstí, Praha-Zbraslav"

10 (10)

Výběrové řízení na stavební práce akce "Revitalizace kulturní památky - Pomník obětem I.
a II. světové války, Zbraslavské náměstí, Praha-Zbraslav"

11 (11)

Kulturně komunitní centrum - Smlouva o financování projektu v rámci OP PPR ČR

12 (12)

Návrh na vyřazení majetku z evidence - Mateřská škola Matjuchinova

13 (13)

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o přijetí dotace na poskytování sociálních služeb MHMP

14 (14)

Žádost o zapůjčení veřejného prostranství pro „35. ročník Jízdy historických velocipedů s
vrchu, Jíloviště – Zbraslav“

15 (15)

Odpis pohledávky - pořádková pokuta PK

16 (16)

Rozpočtové opatření 3011/2018

17 (17)

Rozpočtové opatření 3012/2018
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18 (18)

Rozpočtové opatření 7001/2018

19 (19)

Dar na rozvoj kulturního života, vzdělávání a ochranu životního prostředí Městské části
Praha-Zbraslav

20 (20)

Změna Licenční smlouvy k užívání certifikovaného elektronického nástroje k administraci
veřejných zakázek CENT

21 (21)

Veřejná sbírka na obnovu Pomníku padlým a péči o pietní místo

22 (22)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 916/1
v k.ú. Zbraslav v ulici Na Vrškách
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada projednávala žádost společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, která žádala o
zřízení věcného břemene v lokalitě Na Vrškách. Rada nesouhlasila s uzavřením smlouvy o
zřízení věcného břemene z důvodu zpracovávání studie revitalizace této lokality.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 68 18

Rada městské části

I.

neschvaluje
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
k pozemku parc. č. 916/1, druh pozemku: ostatní plocha, v k. ú. Zbraslav,
zapsaného na LV 1707, vlastnické právo pro hlavní město Praha, Mariánské
náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí MČ PrahaZbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, se společností Česká
telekomunikační infrastruktura, a. s., IČ: 040 84 063, se sídlem: Olšanská 2681/6,
130 00 Praha 3 - Žižkov, z důvodu zpracovávání studie revitalizace lokality Na
Vrškách;

II.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

3.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu pozemků č. 14/2018 ze dne 24.1.2018
Předkladatel: Radek Rejna
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Rada schválila uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu pozemků se státním podnikem Povodí
Vltavy v rámci revitalizace nábřeží Jana Kašky. Dodatkem se rozšiřuje předmět a rozsah nájmu
o pozemek č. parc. 781 v k. ú. Komořany.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 69 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu pozemků č. 14/2018 ze dne 24.1.2018
v rámci stavby nazvané "Revitalizace nábřeží Jana Kašky", se státním podnikem
Povodí Vltavy, se sídlem: Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČ: 708 89 953, v
předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní úkony.

4.

Smlouva o zřízení práva stavby "Přesun zastávky Žabovřesky"
Předkladatel: Radek Rejna
Rada schválila uzavření smlouvy o zřízení práva stavby se společností LIDL. Do části pozemku,
který vlastní LIDL, zasahuje uvažovaná autobusová zastávka "Žabovřesky", jejíž přesun
připravuje MČ jako investiční akci.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 70 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení práva stavby "Přesun zastávky Žabovřesky" se
společností: Lidl Česká republika, v. o. s. se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11,
PSČ 158 00, IČ: 261 78 541, 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.

5.

Uzavření smlouvy o dílo na realizaci investiční akce "Fitpark Praha-Zbraslav"
Předkladatel: Radek Rejna
OŽP předložil radě ke schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci investiční akce - Fitpark
Praha-Zbraslav. Na tuto investiční akci obdržela MČ dotaci od hl. m. Prahy. Rada uzavření
smlouvy se společností Enuma Elis, s. r. o. schválila.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 71 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci investiční akce "Fitpark Praha-Zbraslav", se
společností: Enuma Elis, s. r. o., IČ: 016 88 260, se sídlem Lannova 2061/8, 110
00 Praha 1, za cenu 596.966,10 Kč včetně DPH, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OŽP zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

6.

Vyhodnocení veřejné zakázky „Technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti práce
při realizaci stavby _ Revitalizace sportovišť u ZŠ Nad Parkem, Praha-Zbraslav“
Předkladatel: Radek Rejna
Z důvodu zajištění technického dozoru v rámci stavby - Revitalizace sportovišť u ZŠ Nad
Parkem, byli osloveni tři způsobilí dodavatelé. Nejvýhodnější nabídku podala společnost
FANSTAV, a. s. Rada schválila zadání veřejné zakázky jmenované společnosti.
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souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 72 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 služeb
„Technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti práce při realizaci stavby
_ Revitalizace sportovišť u ZŠ Nad Parkem, Praha-Zbraslav“ společnosti:
FANSTAV, a. s. IČ: 272 05 461, se sídlem: Jateční 540/4, 170 00 Praha 7 Holešovice, za celkovou cenu 476.000,00 Kč bez DPH;

II.

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

III.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní kroky.

7.

Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Blokové čištění místních komunikací ve správě
MČ Praha-Zbraslav 2018"
Předkladatel: Radek Rejna
V rámci plánované údržby komunikací, Odbor místního hospodářství oslovil 4 společnosti. V
daném termínu byla doručena pouze nabídka od společnosti Prostor, a. s. Rada schválila zadání
veřejné zakázky uvedené společnosti.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 73 18

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 "Blokové čištění místních komunikací
ve správě MČ Praha-Zbraslav 2018", společnosti: PROSTOR, a. s., se sídlem:
Čimická 317/90, 182 Praha 8, IČ: 411 88 519, za cenu 430.900 Kč bez DPH;
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II.

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

III.

ukládá
OMH a OKT provést potřebné administrativní kroky.

8.

Výzva k podání nabídek na plnění zakázky malého rozsahu "Ruční úklid veřejných
prostranství v MČ Praha-Zbraslav 2018"
Předkladatel: Radek Rejna
Rada schválila text výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, která
se týká ručního úklidu veřejných prostranství v městské části. Dále rada jmenovala členy a
náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 74 18

Rada městské části

I.

schvaluje
text výzvy k podání nabídky dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Ruční
úklid veřejných prostranství v MČ Praha-Zbraslav 2018";

II.

jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu "Ruční úklid veřejných prostranství v MČ PrahaZbraslav 2018", v předloženém znění;

III.

vyhlašuje
Výzvu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
na plnění zakázky malého rozsahu "Ruční úklid veřejných prostranství v MČ
Praha-Zbraslav 2018";
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IV.

ukládá
OMH a OMIR realizovat potřebné administrativní kroky.

9.

Zrušení zakázky malého rozsahu - "Revitalizace kulturní památky - Pomník obětem I. a
II. světové války, Zbraslavské náměstí, Praha-Zbraslav"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením rozhodla o zrušení veřejné zakázky, která se týkala revitalizace Pomníku
obětem I. a II. světové války na Zbraslavském náměstí. Na základě hodnocených kritérií, se jako
nejvýhodnější stala firma, jejíž nabídková cena převyšuje nejen předpokládané náklady zakázky,
ale i rozpočet MČ.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 75 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek;

II.

rozhoduje
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem
"Revitalizace kulturní památky - Pomník obětem I. a II. světové války,
Zbraslavské náměstí, Praha-Zbraslav";

III.

ukládá
OMIR informovat uchazeče VZMR na stavební práce pod názvem "Revitalizace
kulturní památky - Pomník obětem I. a II. světové války, Zbraslavské náměstí,
Praha-Zbraslav" o usnesení RMČ.

10.

Výběrové řízení na stavební práce akce "Revitalizace kulturní památky - Pomník obětem
I. a II. světové války, Zbraslavské náměstí, Praha-Zbraslav"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila text výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky - Revitalizace kulturní
památky - Pomník obětem I. a II. světové války, Zbraslavské náměstí, Praha-Zbraslav". Rada
jmenovala členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 76 18

Rada městské části
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I.

schvaluje
a) text výzvy k podání nabídky dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016Sb.,
o zadávání veřejných zakázek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
"Revitalizace kulturní památky - Pomník obětem I. a II. světové války,
Zbraslavské náměstí, Praha-Zbraslav";
b) seznam způsobilých dodavatelů, kteří budou vyzvání k předložení nabídky, v
předloženém znění;

II.

jmenuje
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu dle bodu I. tohoto usnesení;

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.

11.

Kulturně komunitní centrum - Smlouva o financování projektu v rámci OP PPR ČR
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o financování projektu v rámci OP PPR ČR s hl.
m. Prahou. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran
souvisejících s realizací projektu Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 77 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o financování projektu v rámci OP PPR ČR s Hl.
městem Prahou, IČ: 000 64 581, se sídlem: Mariánské nám., 110 00 Praha 1,
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na financování projektu reg. č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000568 - Kulturně
komunitní centrum Praha-Zbraslav;

II.

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

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

12.

Návrh na vyřazení majetku z evidence - Mateřská škola Matjuchinova
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada souhlasila s vyřazením nadbytečného a neupotřebitelného majetku z majetkové evidence
MŠ Matjuchinova.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 78 18

Rada městské části

I.

souhlasí
v souladu s § 27, odst. 8 zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, s vyřazením majetku dle předloženého návrhu, v
pořizovací hodnotě 165.948,25 Kč, z majetkové evidence příspěvkové organizace
Mateřská škola Matjuchinova, IČ: 684 04 379, na základě žádosti ředitelky
příspěvkové organizace, čj. 4418/2017/OFR ze dne 15.12.2017;

II.

ukládá
OFR informovat ředitelku MŠ o usnesení RMČ.

13.

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o přijetí dotace na poskytování sociálních služeb MHMP
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na neinvestiční výdaje,
které souvisí s poskytováním sociálních služeb.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 79 18

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/04/03/006705/2018
s Hlavním městem Prahou, IČ: 000 64 581, na neinvestiční náklady (výdaje),
související s poskytováním sociálních služeb, ve výši 324.000 Kč, v předloženém
znění;

II.

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

III.

ukládá
OSA provést potřebné administrativní úkony.

14.

Žádost o zapůjčení veřejného prostranství pro „35. ročník Jízdy historických velocipedů s
vrchu, Jíloviště – Zbraslav“
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada svým usnesením souhlasila s bezúplatným poskytnutím prostoru parkoviště na
Zbraslavském náměstí z důvodu konání "35. ročníku Jízdy historických velocipedů s vrchu,
Jíloviště - Zbraslav" dne 9.6.2018.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 80 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s bezúplatným poskytnutím prostoru parkoviště na Zbraslavském náměstí a dále
protilehlé zpevněné plochy před cukrárnou (prostor tržiště) parc. č. 34 v k. ú.
Zbraslav z důvodů konání „35. ročníku Jízdy historických velocipedů s vrchu,
Jíloviště – Zbraslav“, dne 9.6.2018 v době od 7:00 do 13:00 hodin, spolku Veteran
Bicycle Club Zbraslav, IČ: 660 01 692, se sídlem: Pod Špejcharem 1561, 156 00
Praha–Zbraslav, na základě žádosti čj: 0497/2018/OSV ze dne 22.1.2018;

II.

ukládá

10

OSV informovat žadatele o usnesení RMČ Praha-Zbraslav.
15.

Odpis pohledávky - pořádková pokuta PK
Předkladatel: Hana Haubertová, Filip Gaspar
Rada souhlasila se zastavením exekuce a s odpisem pohledávky za pořádkovou pokutu ve výši
500 Kč z důvodu její nevymahatelnosti.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 81 18

Rada městské části

I.

souhlasí
se zastavením exekuce 33 EXE 319/2017 a s odpisem pohledávky za pořádkovou
pokutu ve výši 500 Kč uloženou v řízení o přestupku, který je vedena v účetnictví
MČ Praha-Zbraslav, z důvodu nevymahatelnosti;

II.

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

16.

Rozpočtové opatření 3011/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 49.800
Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy uvolnilo finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy určené pro
Místní lidové knihovny.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 82 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 3011/2018, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
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17.

Rozpočtové opatření 3012/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 225.000
Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy poskytlo účelovou neinvestiční dotaci určenou na podporu
poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 83 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 3012/2018, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

18.

Rozpočtové opatření 7001/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 5.342.400
Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy poskytlo účelovou investiční a neinvestiční dotaci - podíl z
EU a rozpočtu hl. m. Prahy. Tato dotace je určena na akci Kulturně komunitní centrum PrahaZbraslav.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 84 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 7001/2018, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;
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II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

19.

Dar na rozvoj kulturního života, vzdělávání a ochranu životního prostředí Městské části
Praha-Zbraslav
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o přijetí finančního daru, který je určen na rozvoj
kulturního života, vzdělávání a ochranu životního prostředí.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 85 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o přijetím finančního daru na rozvoj kulturního
života, vzdělávání a ochranu životního prostředí ve výši 125.000 Kč od
soukromého dárce, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT a OFR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

20.

Změna Licenční smlouvy k užívání certifikovaného elektronického nástroje k administraci
veřejných zakázek CENT
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Předmětem předloženého materiálu radě, je ukončení původní Licenční smlouvy k užívání
certifikovaného elektronického nástroje k administraci veřejných zakázek CENT, uzavřenou
se společností Osigeno, s. r. o., a podpisem nové Licenční smlouvy se společností Osigeno veřejné zakázky a dotace, s. r. o. Důvodem je pouze změna názvu smluvního subjektu. Rada
souhlasila s dohodou o ukončení Liceční smlouvy a zároveň s uzavřením nové Licenční
smlouvy.
V 17.15 h přišla paní starostka.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 9 86 18
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Rada městské části

I.

souhlasí
s dohodou o ukončení Licenční smlouvy č. 27/2017 ze dne 3.4.2017 se společností
Osigeno, s. r. o., IČ: 277 61 746, se sídlem: Vikýřovice, Petrovská 594, k užívání
certifikovaného elektronického nástroje k administraci veřejných zakázek CENT
(Profil zadavatele);

II.

souhlasí
s uzavřením nové Licenční smlouvy se společností Osigeno - veřejné zakázky a
dotace, s. r. o., IČ: 059 31 614, se sídlem: Vikýřovice, Petrovská 594, která přebírá
veškeré závazky plynoucí z původní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení;

III.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem dohody dle
bodu I. a smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení, v předloženém znění;

IV.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

21.

Veřejná sbírka na obnovu Pomníku padlým a péči o pietní místo
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s konáním veřejné sbírky na Obnovu pomníku padlým a péči o pietní místo.
Veřejná sbírka je sbírkou pořádanou k získávání a shromažďování dobrovolných peněžních
prostředků od předem neurčeného okruhu přispěvovatelů pro předem stanovený veřejně
prospěšný účel.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 87 18

Rada městské části

I.

souhlasí
v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách s konáním veřejné
sbírky na Obnovu pomníku padlým a péči o pietní místo;
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II.

ukládá
OFR zajistit administrativní kroky k založení transparentního účtu a podání
písemného oznámení o konání veřejné sbírky;

III.

ukládá
starostce MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzaně Vejvodové, podepsat smlouvu o zřízení
transparentního účtu a oznámení o konání veřejné sbírky.

22.

Různé

15

