Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
11. řádné jednání rady městské části, konané dne
19. 3. 2018 v 15:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

M. Bernardová

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (3)

Zahájení

2 (4)

Paralelní RWY 06R/24L o délce 3100 m, letiště Praha/Ruzyně

3 (5)

Stavební úpravy, přístavba a nástavba rodinného domu Na Baních č.p. 1038, parc.č. 2310
k.ú. Zbraslav

4 (6)

Provedení průzkumného hydrogeologického vrtu na pozemku parc.č. 2952/5 v k.ú.
Zbraslav

5 (7)

Ukončení nájemní smlouvy č.54N14/01(NAP/35/05/002985/2018) ze dne 1.7.2014 na
pronájem pozemku parc.č. 416 o výměře 128m² v k.ú. Lahovice, lokalita osada U Topolu

6 (8)

Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc.č. 1309/19 o výměře 22m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku

7 (9)

Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc.č. 1314/10 o výměře 26m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku

8 (10)

Žádost MHMP o stanovisko ke směně pozemku v k.ú. Benice za pozemky v k.ú. Lahovice
na základě předložené žádosti č.j. 1127/2018/OMIR ze dne 2.3.2018

9 (11)

Smlouva o výpůjčce č. VYP/35/05/002672/2017 - lavičky u Alberta

10 (12)

Žádost o prodloužení záboru na Zbraslavském náměstí před domem č.p. 467 - Cukrárna
HANNY

11 (13)

Zveřejnění nabídky na byt č. 16, ul. Vilímkova 219, 156 00 Praha- Zbraslav

12 (14)

Výpověď z nájmu bytu č. 68 na adrese Vl. Vančury 631, 156 00 Praha-Zbraslav

13 (15)

Smlouva o nájmu služebního bytu č. 80 v Lomařské ul. čp. 820, 156 00 Praha-Zbraslav

14 (16)

Vyhodnocení veřejné zakázky „Rekonstrukce bytu č. 80 Lomařská 820, 156 00 PrahaZbraslav“

15 (17)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Technický dozor investora a koordinátor
bezpečnosti práce při stavbě Kulturně komunitního centra Zbraslav"
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16 (18)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Péče o trávníkové plochy ve správě MČ
Praha-Zbraslav"

17 (19)

Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav - Smlouva o Partnerství pro zajištění projektu
Kulturně komunitního centra, Praha-Zbraslav

18 (20)

Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - Zookoutek v Břežanském
údolí

19 (21)

Darovací smlouva – poskytnutí finančního daru na podporu akce Královský průvod 2018 Dobřichovice

20 (22)

Převzetí záštity nad konáním sportovní akce "Cukroušův Mazec" a souhlas s využitím
pozemků parc. č. 2866/2, 2868/1 a 2868/10 vše v k.ú. Zbraslav

21 (23)

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru – Mateřská škola
Nad Parkem - knihy

22 (24)

Zrušení uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu Divadla Jana Kašky

23 (25)

Uzavření trojstranné smlouvy o užití části objektu

24 (26)

Žádost o přidělení místa v urnovém háji

25 (27)

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav - dotace do 50.000 Kč

26 (28)

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav - dotace nad 50.000 Kč

27 (29)

Poptávka po organizátorovi farmářských trhů – výběr uchazeče

28 (30)

Změna Pravidel pro přijímání nájemců do DsPS v MČ Praha-Zbraslav

29 (31)

Rozhodnutí starostky o odvolání předsedkyně a člena Komise pro projednávání přestupků

30 (32)

Inventarizace majetku 2017 - souhlas s vyřazením majetku

31 (33)

Hodnocení Zbraslavských novin 2017

32 (34)

Vyjádření ÚMČ Praha-Zbraslav ke zprávě Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ PrahaZbraslav

33 (2)

Areál Třešňovka - užívání pozemků parc. č. 706/7, 706/9, 706/16, 707/3, 707/4, vše k. ú.
Zbraslav, obec Praha, po ukončení smlouvy o nájmu pozemků ke dni 1. 7. 2015 (kauza
RSC)

34 (35)

Rozpočtové opatření 2/2018

35 (36)

Rozpočtové opatření 3/2018

36 (37)

Rozpočtové opatření 4/2018

37 (38)

Dohoda o spolupráci mezi MČ Praha-Zbraslav a Římskokatolickou farností u kostela sv.
Jakuba Staršího Praha-Zbraslav

38 (39)

Stanovení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav

39 (10)

Koncepce hospodaření s bytovými domy ve správě MČ Praha-Zbraslav

40 (40)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2

2.

Paralelní RWY 06R/24L o délce 3100 m, letiště Praha/Ruzyně
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby, které se týká paralelní dráhy
určené pro přistávání a vzlet letadel. Stavební komise neměla připomínky. Rada souhlasila s
předloženou dokumentací.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 89 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou dokumentací pro územního rozhodnutí stavby “Paralelní RWY
06R/24L o délce 3100 m, letiště Praha/Ruzyně“ na základě žádosti ze dne
14.02.2018 pod č.j. 0906/2018/OMIR;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

3.

Stavební úpravy, přístavba a nástavba rodinného domu Na Baních č.p. 1038, parc.č. 2310
k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada projednávala materiál ve věci dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby.
Stavební úpravy rodinného domu v ulici Na Baních se týkají přístavby, nástavby rodinného
domu, stavby garáže a opravy oplocení. Stavební komise neměla námitky. Rada souhlasila s
předloženou dokumentací.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 90 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení stavby“ Stavební úpravy, přístavba a nástavba rodinného domu, stavba
garáže, retenční nádrže a oprava oplocení“ v ulici Na Baních č.p. 1038 na
pozemcích parc. č. 2310 a 2311/1 vše v k. ú. Zbraslav na základě žádosti ze dne
31.01.2018 pod č.j. 0687/2018/OMIR;

II.

ukládá
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OMIR informovat žadatele o usnesení.
4.

Provedení průzkumného hydrogeologického vrtu na pozemku parc.č. 2952/5 v k.ú.
Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s provedením průzkumného hydrogeologického vrtu. Cílem průzkumů je zajistit
dostatečné podklady pro připravovaný Metropolitní plán a doplnit poznatky o stavu podzemních
vod krajiny soutoku.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 91 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s provedením průzkumného hydrogeologického vrtu na pozemku parc. č. 2952/50
v k. ú. Zbraslav na základě žádosti ze dne 07.02.2018 pod č.j. 0796/2018/OMIR;

II.

III.

žádá
a)

o sdělení termínu zahájení realizace hydrogeologického vrtu na pozemku parc. č.
2952/50 v k. ú. Zbraslav;

b)

o poskytnutí výsledků z provedených průzkumných vrtů pro potřeby MČ;

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

5.

Ukončení nájemní smlouvy č.54N14/01(NAP/35/05/002985/2018) ze dne 1.7.2014 na
pronájem pozemku parc.č. 416 o výměře 128m² v k.ú. Lahovice, lokalita osada U Topolu
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pozemek v Lahovicích. Tato
dohoda byla uzavřena na žádost nájemce.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 92 18

Rada městské části

I.

schvaluje
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uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 416 o výměře
128 m², druh pozemku: zahrada v k. ú. Lahovice, zapsaného na LV 349, vlastnické
právo pro hlavní město Prahu, Mariánské náměstí 282, Staré Město, 110 00 Praha
1, svěřená správa nemovitostí Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí
464, 156 00 Praha-Zbraslav, na základě žádosti č.j. 1276/2018/OMIR ze dne
14.3.2018, ke dni 31.3.2018;

II.

pověřuje
starostku Městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem
Dohody dle bodu I. tohoto usnesení,

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

6.

Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc.č. 1309/19 o výměře 22m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, zveřejnila záměr pronájmu pozemku pod garáží. Bývalý nájemce
pozemku svou garáž prodal. Nový majitel garáže by si rád pozemek pod garáží od MČ pronajal.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 93 18

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1309/19 o výměře 22 m²,
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 Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské
náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, zájemci na základě žádosti čj. 1114/2018/
OMIR, za cenu 85 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce;

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.
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7.

Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc.č. 1314/10 o výměře 26m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, zveřejnila záměr pronájmu pozemku pod garáží. Bývalý nájemce
pozemku svou garáž daroval svému synovi. Nový majitel garáže by si rád pozemek pod garáží
od MČ pronajal.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 94 18

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1314/10 o výměře 26 m²,
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 Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské
náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, zájemci na základě žádosti čj. 1065/2018/
OMIR, za cenu 85 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce;

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

8.

Žádost MHMP o stanovisko ke směně pozemku v k.ú. Benice za pozemky v k.ú. Lahovice
na základě předložené žádosti č.j. 1127/2018/OMIR ze dne 2.3.2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Městské části byla doručena žádost MHMP o sdělení stanoviska ke směně pozemků v k. ú.
Lahovice za pozemek v k. ú. Benice. Vzhledem k tomu, že jsou pozemky v Lahovicích vhodné
pro připravovaný projekt Příměstského parku Soutok, rada vydala nesouhlasné stanovisko.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 95 18

Rada městské části

I.

vydává
zamítavé stanovisko ke směně pozemků parc. č. 80 o výměře 219 m², parc. č.
81 o výměře 245 m² a parc. č. 365/22 o výměře 703 m² vše v k. ú. Lahovice ve
vlastnictví hl. m. Prahy za pozemek parc. č. 335/2 o výměře 1 351 m² v k. ú.
Benice zapsaný na LV 573 na základě předložené žádosti č.j. 1127/2018/OMIR ze
dne 2.3.2018;

6

II.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

9.

Smlouva o výpůjčce č. VYP/35/05/002672/2017 - lavičky u Alberta
Předkladatel: Radek Rejna
OMH předložil radě ke schválení smlouvu s hl. m. Prahou, ve které se jedná o bezúplatné

výpůjčce 6 m2 pozemku v blízkosti supermarketu Albert. Pozemek si MČ zapůjčuje z důvodu
plánované instalace 3 ks laviček, které budou sloužit občanům. Rada uzavření smlouvy
schválila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 96 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce č. VYP/35/05/002672/2017 s Hlavním městem
Prahou, IČ: 000 64 581, na 6 m2 pozemku parc. č. 2909/15 v k. ú. Zbraslav, za
účelem instalace 3 ks laviček, na dobu určitou 5 let, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OŽP provést potřebné administrativní úkony.

10.

Žádost o prodloužení záboru na Zbraslavském náměstí před domem č.p. 467 - Cukrárna
HANNY
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, souhlasila s prodloužením záboru před Cukrárnou Hanny pro
dočasnou stavbu sloužící pro umístění stolků a židlí.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 97 18

Rada městské části
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I.

souhlasí
s prodloužením záboru veřejného prostranství o velikosti 8,25 m2, na
Zbraslavském náměstí před domem č.p. 467, pro dočasnou stavbu, pro právnickou
osobu: Cukrárna HANNY, s. r. o., IČ: 271 62 001, se sídlem Nám. Osvoboditelů
1372, Praha 5 - Radotín, v termínu od 22.3.2018 do 22.3.2019 na základě žádosti
č.j. 1286/2018/OSV ze dne 14.3.2018;

II.

ukládá
OSV informovat žadatele o usnesení RMČ Praha-Zbraslav.

11.

Zveřejnění nabídky na byt č. 16, ul. Vilímkova 219, 156 00 Praha- Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada svým usnesením odsouhlasila zveřejnění nabídky na uzavření nájemní smlouvy na
pronájem volného bytu ve Vilímkově ulici. Byt bude pronajat zájemci, který podá nejvyšší
nabídku nájemného za první měsíc nájmu, která musí činit minimálně 25.000 Kč.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 98 18

Rada městské části

I.

souhlasí
se zveřejněním nabídky na uzavření nájemní smlouvy na pronájem volného bytu
č. 16 v bytovém domě Vilímkova 219, 156 00 Praha-Zbraslav, na dobu neurčitou,
v předloženém znění;

II.

ukládá
a) OMH ve spolupráci s OKT zveřejnit nabídku pronájmu dle bodu I. tohoto
usnesení;
b) OMH předložit RMČ vyhodnocení doručených nabídek dle bodu I. tohoto
usnesení a návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu.

12.

Výpověď z nájmu bytu č. 68 na adrese Vl. Vančury 631, 156 00 Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila výpověď z nájmu bytu v ulici Vl. Vančury na základě hrubého porušování
nájemní smlouvy.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 11 99 18

Rada městské části

I.

schvaluje
výpověď nájemci bytu č. 68 na adrese Vl. Vančury 631, 156 00 Praha-Zbraslav, na
základě hrubého porušování nájemní smlouvy ze dne 14.10.1998;

II.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

13.

Smlouva o nájmu služebního bytu č. 80 v Lomařské ul. čp. 820, 156 00 Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, schválila uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu v ulici Lomařská
820 s příslušníkem městské policie hl. m. Prahy.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 100 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu č. 80 na adrese Lomařská 820, 156
00 Praha-Zbraslav, od 01.07.2018 na dobu určitou 2 roky, na základě žádosti č.j.
0902/2018/OMH ze dne 14.02.2018;

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

14.

Vyhodnocení veřejné zakázky „Rekonstrukce bytu č. 80 Lomařská 820, 156 00 PrahaZbraslav“
Předkladatel: Filip Gaspar
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Rada schválila vyhodnocení veřejné zakázky na akci - rekonstrukce bytu v ulici Lomařská
820. Byt je nutné opravit z důvodu opotřebovanosti a stáří. V souladu s Pravidly pro zadávání
zakázek malého rozsahu byly osloveny 3 firmy. Rada schválila uzavření smlouvy o dílo s
firmou, která podala nejvýhodnější nabídku - se společností HS Building solution, s. r. o.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 101 18

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu S11/2016 ze dne
17.10.2016, vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na rekonstrukci bytu
č. 80 v ul. Lomařská 820, 156 00 Praha-Zbraslav a uzavření smlouvy o dílo se
společností HS Building solution, s. r. o. se sídlem Pod Kavalírkou 44, Praha 5,
IČ: 039 70 124, za celkovou nabídkovou cenu 315.560 Kč, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

15.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Technický dozor investora a koordinátor
bezpečnosti práce při stavbě Kulturně komunitního centra Zbraslav"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě ke schválení uzavření příkazní smlouvy na služby Technického dozoru
investora a koordinátora bezpečnosti práce při stavbě Kulturně komunitního centra Zbraslav,
a to s firmou FANSTAV, a. s. V této souvislosti byly osloveny 3 firmy. V souladu se zadávací
dokumentací byla jediným hodnotícím kritériem nabídková cena. Rada vzala na vědomí Zprávu
o posouzení a vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu a schválila zadání
zakázky firmě FANSTAV, a. s.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 102 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
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Zprávu o posouzení a vyhodnocení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby "Technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti práce při stavbě
Kulturně komunitního centra Zbraslav“;

II.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu S11/2016
ze dne 17.10.2016, zadání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci
služby „Technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti práce při
stavbě Kulturně komunitního centra Zbraslav“ (registrační číslo projektu:
CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000568) společnosti: FANSTAV, a. s., IČ: 272 05
461, se sídlem: Jateční 540/4, 170 00 Praha 7, za celkovou cenu 551.760,00 Kč vč.
DPH;

III.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem příkazní
smlouvy na výkon technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce
při realizaci stavby Kulturně komunitní centrum Zbraslav dle bodu II. tohoto
usnesení;

IV.

ukládá
OMIR zajistit veškeré potřebné administrativní úkony.

16.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Péče o trávníkové plochy ve správě MČ
Praha-Zbraslav"
Předkladatel: Radek Rejna
OŽP předložil radě materiál k výběrovému řízení na péči o trávníkové plochy svěřené do správy
městské části. Jedná se o pravidelné provádění sečí, sběru a úklidu bioodpadu a cizorodých
předmětů na trávníkových plochách. OŽP oslovil 4 způsobilé dodavatele. V daném termínu
byly doručeny 3 nabídky. Předpokládanou cenu limitovanou částkou 500 tisíc korun bez DPH
dodržela pouze jedna společnost. Rada schválila zadání veřejné zakázky společnosti AQIK, s. r.
o.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 103 18

Rada městské části

I.

schvaluje
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v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu S 11/2016 ze
dne 17.10.2016, zadání veřejné zakázky "Péče o trávníkové plochy ve správě MČ
Praha - Zbraslav", společnosti AQIK, s. r. o., Benátecká 1369, 250 01 Brandýs nad
Labem - Stará Boleslav, IČ: 278 00 385, za cenu 499.717,73 bez DPH;

II.

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

III.

ukládá
OŽP informovat vítěze výběrového řízení o usnesení RMČ a zajistit
administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

17.

Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav - Smlouva o Partnerství pro zajištění
projektu Kulturně komunitního centra, Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Smlouvy o partnerství pro zajištění projektu Komunitního centra se
spolkem Pexeso, z.s. Předmětem smlouvy je úprava postavení městské části a jeho partnera,
jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování
účelu smlouvy.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 104 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o Partnerství pro zajištění projektu Kulturně komunitního
centra, Praha-Zbraslav, (registrační číslo: CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000568)
s partnerem projektu - spolkem: Pexeso, z.s., IČ: 270 20 592, se sídlem:
Neumannova 1451/1, 156 00 Praha-Zbraslav, v předloženém znění;

II.

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

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní kroky;

IV.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav vzít na vědomí uzavření Smlouvy o partnerství
dle bodu I. tohoto usnesení;

V.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením tohoto bodu
na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.

18.

Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - Zookoutek v Břežanském
údolí
Předkladatel: Radek Rejna
Rada předkládá zastupitelstvu ke schválení uzavření darovací smlouvy o poskytnutí účelového
finančního daru ve výši 100.000 Kč obci Dolní Břežany. Finanční dar bude použit za účelem
obnovy, úprav, oprav a provozování "zookoutku" v Břežanském údolí.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 105 18

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit uzavření darovací smlouvy o
poskytnutí účelového finančního daru ve výši 100.000 Kč obci Dolní Břežany, IČ:
002 41 202, se sídlem: 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany, za účelem podpory
provozu Zookoutku v Břežanském údolí, v předloženém znění;

II.

pověřuje
radního MČ Praha-Zbraslav, Ing. Radka Rejnu, předložením tohoto materiálu na
nejbližší zasedání Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

19.

Darovací smlouva – poskytnutí finančního daru na podporu akce Královský průvod 2018 Dobřichovice
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Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila uzavření darovací smlouvy s městem Dobřichovice. Městská část poskytne
finanční dar ve výši 5.000 Kč na kulturní akci "Královský průvod 2018".
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 106 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy s městem Dobřichovice, IČ: 002 41 181, jakožto
organizátorem kulturní akce „Královský průvod 2018“ o poskytnutí finančního
daru ve výši 5.000 Kč, na základě žádosti č.j: 1237/2018/OKT ze dne 12.3.2018, v
předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

20.

Převzetí záštity nad konáním sportovní akce "Cukroušův Mazec" a souhlas s využitím
pozemků parc. č. 2866/2, 2868/1 a 2868/10 vše v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Radek Rejna
Rada vzala na vědomí konání akce Zbraslavský MTB marathon "Cukroušův mazec" dne
1.5.2018. Dále rada souhlasila s bezúplatným využitím pozemků v k. ú. Zbraslav za účelem
zřízení zázemí závodu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 107 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
oznámení o konání sportovní akce Zbraslavský MTB marathon "Cukroušův
mazec" dne 1.5.2018, která se koná pod záštitou MČ Praha-Zbraslav;

II.

souhlasí
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s bezúplatným využitím pozemků parc. č. 2866/2,2868/1 a 2868/10 vše v k.
ú. Zbraslav pro z.s. KT Tryskomyš dne 1.5.2018 za účelem zřízení zázemí
závodu Zbraslavský MTB marathon "Cukroušův mazec", na základě žádosti č.j
1180/2018/OSV ze dne 7.3.2018, s tím, že pozemky budou organizátory akce po
jejím ukončení uklizeny;

III.

stanovuje
vratnou kauci na úklid pozemku ve výši 10.000 Kč;

IV.

ukládá
OSV informovat žadatele.

21.

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru – Mateřská škola
Nad Parkem - knihy
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada, jako zřizovatel mateřské školy, souhlasila s přijetím účelového daru od soukromého dárce.
Mateřská škola Nad Parkem obdržela 23 knih pro děti.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 108 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 daru dle seznamu
uvedeného v příloze č. 1 návrhu smlouvy, od soukromého dárce, příspěvkovou
organizací Mateřské škola Nad Parkem, IČ: 700 98 093, na základě žádosti č.j.:
271/2017/OKT, ze dne 11.1.2018;

II.

ukládá
OKT informovat ředitelku MŠ Nad Parkem o usnesení RMČ.

22.

Zrušení uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu Divadla Jana Kašky
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Wildová
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Rada, na základě žádosti, zrušila uzavřenou smlouvu o krátkodobý nájem Divadla Jana Kašky.
Společnost Nerudný Fest.cs, o. s. požádala o zrušení nájmu z důvodu toho, že škola, která tento
koncert chtěla pořádat, neobdržela finanční podporu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 109 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zrušení nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem Divadla Jana Kašky dne
23.4.2018, na základě žádosti č.j.: 1294/2018 ze dne 14.3.2018;

II.

ukládá
OKT informovat žadatele o usnesení RMČ.

23.

Uzavření trojstranné smlouvy o užití části objektu
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření trojstranné smlouvy o užití části objektu - Královského sálu dne
22.3.2018. V uvedený den vystoupí v sále soubor Hradišťan a Jiří Pavlica.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 110 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření trojstranné smlouvy o užití části objektu - Královského sálu dne
22.3.2018, mezi vlastníky objektu, uživatelem objektu a Městskou částí Praha–
Zbraslav, 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.
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24.

Žádost o přidělení místa v urnovém háji
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, souhlasila s přidělením místa v urnovém háji ve Zbraslavi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 111 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s přidělením místa v urnovém háji na základě žádosti č.j. 1115/2018/OMH ze dne
1.3.2018;

II.

ukládá
OMH informovat žadatele.

25.

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav - dotace do 50.000 Kč
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Vejvodová
Na Výzvu k podávání žádostí v rámci Programu na systémovou podporu neziskovým
organizacím pro rok 2018 bylo předloženo celkem 12 žádostí. Celkový objem požadovaných
dotací je 1.295.000 Kč. V programu na podporu je vyčleněno 800.000 Kč.
Na Výzvu k podávání žádostí v rámci Programu v oblasti komunitních projektů pro rok
2018 bylo předloženo celkem 20 žádostí, které celkem obsahují 33 projektů. Celkový objem
požadovaných dotací je 715.700 Kč. V programu na podporu je vyčleněno 700.000 Kč.
Hodnotící komise projednala hodnocení předložených žádostí a s ohledem na výši finančních
prostředků navrhla výši dotací pro jednotlivé projekty. Rada vzala na vědomí doporučení
komise a schválila uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací pro jednotlivé
žadatele.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 112 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
doporučení hodnotící komise pro posuzování žádostí o dotace v Programu pro
poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav;

II.

schvaluje
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v souladu s § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových
dotací rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav, v
celkové výši 487.500 Kč pro jednotlivé žadatele, uvedené v příloze číslo 1 tohoto
usnesení;

III.

schvaluje
závazný vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ
Praha-Zbraslav, uvedený v příloze číslo 2 tohoto usnesení, v předloženém znění;

IV.

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

V.

ukládá
OKT zajistit potřebné administrativní úkony.

26.

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav - dotace nad 50.000 Kč
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí doporučení hodnotící komise
pro posuzování žádostí o dotace v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městské
části. Dále zastupitelstvu doporučuje schválit uzavření veřejnoprávních smluv v celkové výši
960.000 Kč. Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotací, které jsou nad 50.000 Kč.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 113 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
doporučení hodnotící komise pro posuzování žádostí o dotace v Programu pro
poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav;

II.

doporučuje
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a)

Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav vzít na vědomí doporučení hodnotící komise
pro posuzování žádostí o dotace v rámci Programu pro poskytování dotací z
rozpočtu MČ Praha-Zbraslav;

b)

Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav v souladu s § 89 odst. 2 písmeno b) zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, schválit
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MČ
Praha–Zbraslav z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MČ PrahaZbraslav , v celkové výši 960.000 Kč, pro jednotlivé žadatele uvedené v příloze
číslo 1 tohoto usnesení;

c)

III.

Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav schválit závazný vzor smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav, který je uveden v příloze č. 2
tohoto usnesení;

pověřuje
místostarostku Mgr. Michaelu Bernardovou, předložením materiálu dle bodu II.
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

27.

Poptávka po organizátorovi farmářských trhů – výběr uchazeče
Předkladatel: Michaela Bernardová
Na výzvu k předložení nabídky k pořádání farmářských trhů na Zbraslavském náměstí se ve
stanoveném termínu přihlásil jeden zájemce. Rada schválila uzavření smlouvy na organizaci
farmářských trhů v roce 2018 se spolkem Pexeso, z.s.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 114 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavřít smlouvu na organizaci farmářských trhů v MČ Praha-Zbraslav v roce
2018, s uchazečem: Pexeso, z.s., IČ: 270 20 592, se sídlem Neumannova 1451/1,
156 00 Praha-Zbraslav, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

28.

Změna Pravidel pro přijímání nájemců do DsPS v MČ Praha-Zbraslav
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila Pravidla pro přijímání nájemců do Domu s pečovatelskou službou. Jedním z
důvodu je snaha o urychlení procesu předání bytu žadateli. Dalším krokem v aktualizacích je
přijetí formulací a povinností podle Nařízení GDPR, které bylo zapracováno do Žádosti a jejich
příloh.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 115 18

Rada městské části

I.

schvaluje
Pravidla pro přijímání nájemců do Domu s pečovatelskou službou v MČ PrahaZbraslav a formuláře Žádosti o přijetí do Domu s pečovatelskou službou v MČ
Praha-Zbraslav, s účinností od 20.3.2018, v předloženém znění, která mění a
nahrazují Pravidla pro přijímání nájemců do Domu s pečovatelskou službou v MČ
Praze-Zbraslav ze dne 5.9.2017, schválená Usnesením Rady MČ Praha-Zbraslav
číslo R 24 381 17 ze dne 4.9.2017, účinná od 1.10.2017;

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, a místostarostku MČ
Praha-Zbraslav, Mgr. Michaelu Bernardovou, podpisem Pravidel dle bodu I.
tohoto usnesení;

III.

ukládá
OSA zajistit veškeré administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

29.

Rozhodnutí starostky o odvolání předsedkyně a člena Komise pro projednávání přestupků
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
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Rada vzala na vědomí rozhodnutí starostky o odvolání předsedkyně a člena Komise pro
projednávání přestupků.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 116 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
rozhodnutí starostky, která zřizuje Komise pro projednávání přestupků, jako
zvláštní orgán městské části podle ust. § 61 odst. 1 zák. č. 250/2016Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, o odvolání předsedkyně komise JUDr.
Ivy Hessové a člena komise pana Miroslava Moravce, s účinností od 1.4.2018;

II.

ukládá
OSV zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

30.

Inventarizace majetku 2017 - souhlas s vyřazením majetku
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada vzala na vědomí zápis o výsledku inventarizace za rok 2017 a zprávu Likvidační komise
o posouzení majetku k vyřazení. Rada dále souhlasila s vyřazením majetku. Jedná se o majetek,
který je fyzicky značně opotřebován, je nefunkční nebo již nesplňuje podmínky užívání.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 117 18

Rada městské části

I.

II.

bere na vědomí
a)

zápis o výsledku inventarizace v účetní jednotce za rok 2017, v předloženém
znění;

b)

zprávu Likvidační komise ÚMČ Praha-Zbraslav o posouzení majetku k vyřazení,
na základě provedené inventarizace k 31.12.2017, v předloženém znění;

souhlasí
s vyřazením majetku uvedeného v příloze č. 3 (Seznam majetku k vyřazení)
zprávy Likvidační komise dle bodu I. b) tohoto usnesení;
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III.

ukládá
OFR ve spolupráci s OSV zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto
usnesení.

31.

Hodnocení Zbraslavských novin 2017
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada předkládá k projednání zastupitelstvu zprávu - Hodnocení Zbraslavských novin a
doporučuje, aby ji zastupitelstvo vzalo na vědomí.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 118 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zprávu redakční rady "Hodnocení Zbraslavských novin 2017“, v předloženém
znění;

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav vzít na vědomí zprávu „Hodnocení
Zbraslavských novin 2017“, v předloženém znění,

III.

pověřuje
radní MČ Praha–Zbraslav, Mgr. Zuzanu Wildovou, předložením materiálu na
nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Zbraslav.

32.

Vyjádření ÚMČ Praha-Zbraslav ke zprávě Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ PrahaZbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí vyjádření ÚMČ Praha-Zbraslav
ke zprávě Kontrolního výboru.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 119 18

Rada městské části

I.

doporučuje
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Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav vzít na vědomí vyjádření ÚMČ Praha-Zbraslav
ke zprávě Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav – plnění úkolu
Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav Z 15 124 17 ze dne 26.1.2017, ve věci kontroly
objednávek za rok 2016;

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením materiálu dle
bodu I. tohoto usnesení na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.

33.

Areál Třešňovka - užívání pozemků parc. č. 706/7, 706/9, 706/16, 707/3, 707/4, vše k. ú.
Zbraslav, obec Praha, po ukončení smlouvy o nájmu pozemků ke dni 1. 7. 2015 (kauza
RSC)
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar
Rada předkládá zastupitelstvu aktuální informace o kauze RSC a doporučuje informace vzít na
vědomí.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 120 18

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav vzít na vědomí aktuální informace o kauze
RSC na základě předložené zprávy;

II.

pověřuje
místostarostu MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara předložením zprávy o kauze
RSC na nejbližším zasedání ZMČ.

34.

Rozpočtové opatření 2/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun prostředků v rámci schváleného rozpočtu
pro rok 2018 - dětské hřiště pro Baně a trampolína do země ve Slunečním parku.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 121 18

Rada městské části

I.

schvaluje
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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 2/2018, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

35.

Rozpočtové opatření 3/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun prostředků v rámci schváleného rozpočtu
pro rok 2018 - oplocení sportovního hřiště na Baních, ochrana před zvěří a lokální meteostanice
Zbraslav.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 122 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 3/2018, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

36.

Rozpočtové opatření 4/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun prostředků v rámci schváleného rozpočtu
pro rok 2018 - revitalizace autobusové zastávky v Lahovičkách a komunitní kompostér.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 123 18

Rada městské části
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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 4/2018, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

37.

Dohoda o spolupráci mezi MČ Praha-Zbraslav a Římskokatolickou farností u kostela sv.
Jakuba Staršího Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila tezi dohody o spolupráci mezi MČ a Římskokatolickou farností u kostela sv.
Jakuba Staršího. Dohoda upravuje vzájemná práva a povinnosti MČ při užívání kostela sv. Havla
na Havlíně. MČ poskytne farnosti elektrický proud, který bude farnost využívat na svých akcích
a vyzvánění zvonu, a farnost poskytne bezplatnou zápůjčku kostela pro kulturní a společenské
akce pro potřeby MČ.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 124 18

Rada městské části

I.

schvaluje
teze dohody o spolupráci mezi MČ Praha-Zbraslav a Římskokatolickou farností u
kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav při užívání kostela sv. Havla;

II.

ukládá
OKT zpracovat dohodu mezi MČ Praha-Zbraslav a Římskokatolickou farností u
kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav, tuto dohodu po odsouhlasení znění
oběma smluvními stranami předložit RMČ;
Termín: 23.3.2018

III.

pověřuje
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starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem dohody mezi
MČ Praha-Zbraslav a Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba Staršího
Praha-Zbraslav.
38.

Stanovení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila program zasedání zastupitelstva, které se bude konat 4.4.2018.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 125 18

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 22. řádného jednání Zastupitelstva městské části Praha–
Zbraslav, dne 4.4.2018, v předloženém znění;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

39.

Koncepce hospodaření s bytovými domy ve správě MČ Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada předkládá zastupitelstvu ke schválení Koncepci hospodaření s bytovými domy ve správě
městské části.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 11 126 18

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit Koncepci hospodaření s bytovými
domy ve správě MČ Praha-Zbraslav, v předloženém znění, včetně příloh;

II.

pověřuje
místostarostu MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením materiálu dle
bodu I. tohoto usnesení Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

40.

Různé
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Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Bc. Filip Gaspar
místostarosta MČ Praha-Zbraslav

27

