Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
12. mimořádné jednání rady městské části, konané dne
26. 3. 2018 v 15:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

Š. Vacek

Hosté:
Omluvení:

M. Bernardová

Ověřovatelé:

Z. Wildová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

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

3 (3)

Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Ruční úklid veřejných prostranství v MČ PrahaZbraslav 2018"

4 (4)

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na zajištění organizace soutěže o návrh „Zbraslavské
náměstí“

5 (5)

Uzavření smlouvy o výpůjčce sestavy digitálního nočního vidění

6 (6)

Termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných MČ PrahaZbraslav

7 (7)

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové
organizace Mateřská škola Matjuchinova
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Zbraslavské pašije 2018 - převzetí záštity

9 (9)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Revitalizace kulturní památky - Pomník
obětem I. a II. světové války, Zbraslavské náměstí, Praha-Zbraslav"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku - revitalizace
kulturní památky. Všichni tři oslovení dodavatelé zaslali své nabídky. Pro hodnocení nabídek
byla jediným kritériem nabídková cena. Rada rozhodla o vítězi výběrového řízení a souhlasila s
uzavřením smlouvy s firmou Vomela Jiří.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 12 127 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební a restaurátorské práce: "Revitalizace kulturní památky - Pomník obětem
I. a II. světové války, Zbraslavské náměstí, Praha-Zbraslav";

II.

rozhoduje
a) o vítězi výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu "Revitalizace
kulturní památky - Pomník obětem I. a II. světové války, Zbraslavské náměstí,
Praha-Zbraslav", kterým je Vomela Jiří, IČ: 727 77 982, se sídlem: MiletínTrotinka 199, 507 71 Miletín, za cenu 1.672.299,30 Kč bez DPH;
b) o druhém v pořadí je společnost Jensovsky, s. r. o., IČ: 041 24 863, se sídlem:
Kolínská 1959/14, 130 00 Praha 3, za cenu 1.770.929,44 bez DPH;
c) a další v pořadí je společnost SP, s. r. o., IČ: 636 69 480, se sídlem Na
Bambouzku 204, 155 31 Praha 5, za cenu 2.348.927 Kč bez DPH;

III.

souhlasí
s uzavřením smlouvy s firmou Vomela Jiří, IČ: 727 77 982, se sídlem MiletínTrotinka 199, 507 71 Miletín, za cenu 1.672.299,30 bez DPH;

IV.

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

V.

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

3.

Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Ruční úklid veřejných prostranství v MČ PrahaZbraslav 2018"
Předkladatel: Radek Rejna
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Rada vzala na vědomí Zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. V souladu
s výzvou k podání nabídky na plnění veřejné zakázky byla doručena jedna nabídka, která
vyhověla zadávacím podmínkám. Rada rozhodla o vítězi a souhlasila s uzavřením smlouvy se
spolkem Etincelle.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 12 128 18

Rada městské části

I.

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

II.

rozhoduje
o vítězi výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu „Ruční úklid
veřejných prostranství v MČ Praha-Zbraslav 2018, kterým je, o.s. Etincelle, IČ:
270 09 106, se sídlem: Dělnická 235, 272 01 Kladno, za cenu 45.000 Kč bez DPH/
měsíc;

III.

souhlasí
s uzavřením smlouvy s o.s. Etincelle, IČ: 270 09 106, se sídlem: Dělnická 235,
272 01 Kladno, za cenu 45.000 Kč bez DPH/měsíc;

IV.

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

V.

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

4.

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na zajištění organizace soutěže o návrh „Zbraslavské
náměstí“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
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Rada schválila dodatek k Příkazní smlouvě na zajištění organizace soutěže o návrh "Zbraslavské
náměstí". Dodatkem je upřesněn časový harmonogram plnění.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 12 129 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na zajištění organizace urbanistickoarchitektonické soutěže „Zbraslavské náměstí“ se společností MOBA office, s. r.
o., IČ 061 57 271, se sídlem, Turkmenská 1420/2, 101 00 Praha 10, v předloženém
znění;

II.

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

III.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní úkony.

5.

Uzavření smlouvy o výpůjčce sestavy digitálního nočního vidění
Předkladatel: Radek Rejna
OŽP předložil radě ke schválení uzavření smlouvy o výpůjčce sestavy digitálního nočního
vidění za účelem využití zařízení místními myslivci při redukci počtu divokých prasat na území
MČ. Rada schválila uzavření smlouvy.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 12 130 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce sestavy digitálního nočního vidění NiteSite Viper
(016) v pořizovací hodnotě 12.700 Kč vč. DPH, soukromé osobě, za účelem
využití předmětu výpůjčky místními myslivci při redukci počtu divokých prasat na
území MČ Praha-Zbraslav, v předloženém znění;
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II.

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

III.

ukládá
OŽP zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

6.

Termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných MČ PrahaZbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada souhlasila s předloženým termínem a místem zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2018/2019 v mateřských školách ve Zbraslavi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 12 131 18

Rada městské části

I.

souhlasí
v souladu s § 34 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, s termínem a místem zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání
od školního roku 2018/2019 v mateřských školách zřizovaných Městskou částí
Praha-Zbraslav:
do Mateřské školy Matjuchinova
v budově Matjuchinova 698, 156 00 Praha-Zbraslav
vydávání formulářů žádostí: 24.4.2018 10:00 - 17:00 hodin
přijímání žádostí: 9.5. a 10.5.2018 13:00 - 17:00 hodin
do Mateřské školy Nad Parkem
v budově Nad Parkem 1181, 156 00 Praha-Zbraslav
vydávání formulářů žádostí: 2.5.2018 13:00 - 16:30 hodin
přijímání žádostí: 9.5. a 10.5.2018 13:00 - 17:00 hodin;

II.

ukládá
OKT informovat ředitelky mateřských škol o usnesení RMČ.
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7.

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové
organizace Mateřská škola Matjuchinova
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada svým usnesením vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího místa ředitelky/ředitele
Mateřské školy Matjuchinova. Dále rada odvolává paní Dagmar Meisnerovou z funkce ředitelky
MŠ Matjuchinova k 31.7.2018. Podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon),
může zřizovatel v období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím
6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení vyhlásit na toto
pracovní místo konkurs. V takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 12 132 18

Rada městské části

I.

vyhlašuje
v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích, v platném znění, konkursní řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola
Matjuchinova, se sídlem: U Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbraslav, IČ: 684 04 379,
v předloženém znění;

II.

ukládá
a) OKT zveřejnit Oznámení o vyhlášení konkursu dle bodu I. tohoto usnesení;
b) OKT požádat příslušné orgány o nominování členů konkurzní komise;
c) OKT předložit Radě MČ Praha-Zbraslav návrh na jmenování předsedy komise,
členů komise a tajemníka komise;

III.

odvolává
v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), v
platném znění, paní Dagmar Meisnerovou z funkce ředitelky Mateřské školy
Matjuchinova, se sídlem: U Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbraslav, IČ: 684 04 379,
k 31.7.2018;
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IV.

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

V.

ukládá
radní MČ Praha-Zbraslav, Mgr. Zuzaně Wildové, informovat ředitelku školy o
usnesení RMČ a předat ředitelce školy odvolání dle bodu III. tohoto usnesení.

8.

Zbraslavské pašije 2018 - převzetí záštity
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Na základě žádosti spolku Zbraslavské pašije, souhlasila rada s převzetím záštity MČ nad
kulturní akcí Lidové pašijové hry, pořádané dne 14. a 21. dubna 2018.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 12 133 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s převzetím záštity Městské části Praha-Zbraslav nad kulturní akcí Lidové
pašijové hry, pořádané dne 14. a 21. dubna 2018 spolkem Zbraslavské Pašije,
před kostelem sv. Jakuba Staršího, na základě žádosti č.j.: 1430/2018/OKT ze dne
26.3.2018;

II.

ukládá
OKT informovat organizátory akce o usnesení RMČ.

9.

Různé

Mgr. Zuzana Wildová

Ing. Radek Rejna

7

