Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
17. řádné jednání rady městské části, konané dne
7. 5. 2014 v 16:00 hod.
Přítomni:

A. Háněl, S. Hasenkopfová, F. Toušek

Dále přítomni:
Hosté:
Omluvení:

P. Synek

Ověřovatelé:

A. Háněl, S. Hasenkopfová

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (8)

Zahájení, kontrola zápisu

2 (10)

Odstranění povodňových škod - výpusti a ČSOV, ul. Žitavského, k.ú. Zbraslav

3 (9)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku
parc.č. 2344/1 v k.ú. Zbraslav

4 (11)

Odstranění stavby RD Pod Špitálem 359, k.ú. Zbraslav

5 (12)

Obnova kVN z TS 4414, Pod Třešňovkou, k.ú. Zbraslav

6 (7)

Umístění provozovny na zpracování a skladování dřevin, č. parc. 2843/2, 2513, ul. Na
Baních

7 (13)

„Výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce bytu č. 42 –
bytový dům El. Přemyslovny 437.“

8 (14)

„Výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Úprava VZT v DsPS, U
Včely 1442“

9 (15)

Pronájem obřadní síně

10 (16)

Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám.

11 (17)

Zbraslavské pivní slavnosti – 250 let zbraslavského pivovaru

12 (18)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, kontrola zápisu

2.

Odstranění povodňových škod - výpusti a ČSOV, ul. Žitavského, k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Rada projednávala materiál ve věci rekonstrukce stávající dešťové kanalizace. Rekonstrukci je
nutno realizovat z důvodu škod vzniklých po povodni. Ve většině případu bude stávající dešťová
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kanalizace rekonstruována bezvýkopovou technologií. Rada Městské části Praha-Zbraslav
schválila projektovou dokumentaci na odstranění povodňových škod.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 120 14

Rada městské části

I.

schvaluje
předloženou PD na odstranění povodňových škod - výpusti a ČSOV, ul.
Rašilovova, Spojařů, U Loděnice, Šůrova, K Přehradám a Ottova za předpokladu
dodržení těchto podmínek:
a) před zahájením prací je nutné si vyžádat souhlas správce komunikace k
navrhovanému DIO
b) v místě výkopových prací v ul. Ottova je nutné si vyžádat souhlasné stanovisko
správce zeleně

II.

ukládá
KS odpovědět žadateli.

3.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku
parc.č. 2344/1 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Aleš Háněl
Odbor místního hospodářství předložil radě k projednání materiál ve věci schválení Smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Jedná se o vodovodní přípojku v
délce cca 5 m. Rada Městské části Praha-Zbraslav toto schválila.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 121 14

Rada městské části

I.

schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
MČ Praha-Zbraslav a Bc. Michalem Malým k pozemku parc. č. 2344/1 v k. ú.
Zbraslav

II.

ukládá
starostovi podepsat smlouvu.
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Termín: 9.6.2014

4.

Odstranění stavby RD Pod Špitálem 359, k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila projektovou dokumentaci pro odstranění stavby
rodinného domu v ulici Pod Špitálem. Při povodních v roce 2002 byl dům zaplaven, od té doby
je vyklizen a nepoužíván.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 122 14

Rada městské části

I.

schvaluje
PD pro odstranění stavby RD v ul. Pod Špitálem 359, k. ú. Zbraslav

II.

ukládá
KS odpovědět žadateli.

5.

Obnova kVN z TS 4414, Pod Třešňovkou, k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s obnovou stávajícího kabelového vedení.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 123 14

Rada městské části

I.

schvaluje
PD a souhlas se stavbou "Obnova kVN z TS 414, Pod Třešňovkou, k. ú. Zbraslav"
za splnění podmínek:
a) v místě vedení trasy v chodníku /Pod Třešňovkou/ provést nový kryt chodníku v
celé jeho šíři, nehledě na šíři výkopu
b) před zahájením prací si vyžádat souhlas správce komunikací a chodníku k
navrhovanému DIO

II.

ukládá
KS odpovědět žadateli.
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6.

Umístění provozovny na zpracování a skladování dřevin, č. parc. 2843/2, 2513, ul. Na
Baních
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Odbor místního hospodářství předložil radě žádost o stanovisko k záměru umístění provozovny
na zpracování a skladování dřevin v ul. Na Baních. Jedná se o provozovnu s ručním
zpracováním dřeva. Z přiloženého vyjádření Hygienické stanice není jasné zda může být použita
motorová pila. Radní nesouhlasili s umístěním této provozovny.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 124 14

Rada městské části

I.

neschvaluje
umístění provozovny na zpracování a skladování dřevin na pozemku č. parc.
2843/2 a 2513, k. ú. Zbraslav, ul. Na Baních

II.

ukládá
KS odpovědět žadateli.

7.

„Výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce bytu č. 42 –
bytový dům El. Přemyslovny 437.“
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav vyhlásila výběrové řízení na rekonstrukci bytu v bytovém
domě El. Přemyslovny 437. Byt je ve špatném stavu po poslední nájemkyni.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 125 14

Rada městské části

I.

schvaluje
text výzvy

II.

vyhlašuje
výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce
bytu č. 42 – bytový dům El. Přemyslovny 437“.

III.

ukládá
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KS vyvěsit výzvu a specifikaci na úřední desku.
8.

„Výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Úprava VZT v DsPS, U
Včely 1442“
Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek
Rada Městské části Praha-Zbraslav vyhlásila výběrové řízení na úpravu vzduchotechniky v
Domě s pečovatelskou službou.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 126 14

Rada městské části

I.

schvaluje
text výzvy

II.

vyhlašuje
výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu "Úprava VZT v
DsPS, U Včely 1442, Praha 5"

III.

ukládá
KS vyvěsit výzvu a specifikaci na úřední desku.

9.

Pronájem obřadní síně
Předkladatel: Aleš Háněl, Ivana Kohoutová
Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila pronájem obřadní síně dne 16.5.2014 pro konání
veřejného klavírního koncertu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 127 14

Rada městské části

I.

schvaluje
pronájem obřadní síně paní Anně Dufkové dne 16.5.2014 od 15 do 19 hodin pro
konání veřejného klavírního koncertu

II.

souhlasí
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s bezplatným zapůjčením prostor pro tuto akci

III.

ukládá
OKV informovat žadatele a zajistit realizaci pronájmu.

10.

Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám.
Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek
Pan Kučík si podal žádost o povolení prodeje rostlin, ovoce a zeleniny na Zbraslavském nám.
Jelikož nebyl dostatečný počet hlasů pro přijetí souhlasu, usnesení nebylo přijato a prodej nebyl
povolen.

11.

Zbraslavské pivní slavnosti – 250 let zbraslavského pivovaru
Předkladatel: Aleš Háněl
Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s navrženým plánovaným programem akce
"Zbraslavské pivní slavnosti - 250 let zbraslavského povivaru v termínu 19. - 20.9.2014 a
schválila uzavření smlouvy na kompletní organizaci akce s agenturou PRO PR, a dále uzavření
smluv na umělecká vystoupení na výše uvedenou akci.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 128 14

Rada městské části

I.

souhlasí
v návaznosti na Usnesení č. R 13 98 14 s navrženým plánovaným programem
akce Zbraslavské pivní slavnosti – 250 let zbraslavského pivovaru v termínu 19. –
20.9.2014

II.

bere na vědomí
aktuální stav sponzorských příslibů na financování akce

III.

schvaluje
a)

uzavření smluv na umělecká vystoupení na akci Zbraslavské pivní slavnosti – 250
let zbraslavského pivovaru dle přílohy
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b)

IV.

12.

uzavření smlouvy na kompletní organizaci akce Zbraslavské pivní slavnosti – 250
let zbraslavského pivovaru v termínu 19. – 20.9.2014 s agenturou PRO PR.

pověřuje
a)

starostu podepsat smlouvy

b)

OKV, KS a OMH realizací usnesení.

Různé
Na základě dohody mezi zastupiteli bylo mimořádné zasedání ZMČ, které se mělo konat
14.5.2014, zrušeno starostou MČ Praha-Zbraslav a byl stanoven nový termín konání
mimořádného zasedání ZMČ, a to 19.5.2014. Program zůstává stejný.

Mgr. Soňa Hasenkopfová

Ing. Aleš Háněl, MBA
starosta MČ Praha - Zbraslav
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