Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
15. mimořádné jednání rady městské části, konané dne
23. 4. 2018 v 15:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

M. Bernardová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (10)

Zahájení

2 (6)

Záměr pronajmout část pozemku parc.č. 91/1 o výměře 59m² v ulici U národní galerie

3 (7)

Záměr směnit pozemek ve správě MČ Praha – Zbraslav za pozemek zapsaný na LV 2093,
s doplatkem a prodat pozemek parc.č. 2856/73 o výměře 59 m² vše v k.ú. Zbraslav na
základě žádosti č. 1751/2018/OMIR ze dne 13. 4. 2018

4 (8)

Záměr směny pozemků ve správě MČ Praha – Zbraslav za vybudované těleso komunikace
v ulici Pod Beránkem s doplatkem

5 (9)

Žádost o výpůjčku hřiště Ke Kamínce

6 (12)

Vyjádření k návrhu na zastavení exekuce č.j. 091 EX 01397/14-078 ze dne 5.4.2018

7 (10)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění provozu počítačové sítě a údržbě počítačů - axis, spol.
s r. o.,

8 (11)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Záměr pronajmout část pozemku parc.č. 91/1 o výměře 59m² v ulici U národní galerie
Předkladatel: Filip Gaspar
MČ obdržela žádost o pronájem části pozemku za účelem provozování kryté venkovní zahrádky
v ulici U Národní galerie. Rada svým usnesením souhlasila s vyvěšením záměru na pronájem
pozemku.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 158 18

Rada městské části

1

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout část pozemku parc.č. 91/1 o výměře 59m², druh pozemku:
ostatní plocha 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 PrahaZbraslav, na základě žádosti č.j. 1657/2018/OMIR ze dne 9.4.2018, fyzické osobě
podnikající : panu Radku Vokounovi, IČ: 67991866, Nad Konvářkou 313/7, 150
00 Praha 5 – Radlice, za cenu 200 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce;

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

3.

Záměr směnit pozemek ve správě MČ Praha – Zbraslav za pozemek zapsaný na LV 2093,
s doplatkem a prodat pozemek parc.č. 2856/73 o výměře 59 m² vše v k.ú. Zbraslav na
základě žádosti č. 1751/2018/OMIR ze dne 13. 4. 2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada odsouhlasila záměr směnit pozemek parc. č. 2856/71 za pozemek parc. č. 2856/71. A dále
odsouhlasila prodat pozemek parc. č. 2856/73 v k. ú. Zbraslav.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 159 18

Rada městské části

I.

souhlasí
a)

se záměrem směnit pozemky oddělené geometrickým plánem č. 3039-92/2018,
pozemek parc.č. 2856/71 o výměře 27 m² v k.ú. Zbraslav zapsaný na LV 2093 za
pozemek parc.č. 2856/72 o výměře 27 m² v k.ú. Zbraslav, zapsaný na LV 1707 ve
vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha-Zbraslav, s doplatkem 3100 Kč
ve prospěch vlastníka nemovitostí zapsaných na LV 2093;

b)

se záměrem prodat pozemek oddělený geometrickým plánem č. 3039-92/2018
parc.č. 2856/73 o výměře 59 m² v k.ú. Zbraslav, zapsaný na LV 1707 ve
vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha-Zbraslav, za cenu 127 600
Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 1540-054/2018, vlastníkovi nemovitostí
zapsaných na LV 2093, s možností úhrady ve formě ročních splátek po dobu 5 let,
vše na základě žádosti č 1751/2018/OMIR ze dne 13. 4. 2018;
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II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

4.

Záměr směny pozemků ve správě MČ Praha – Zbraslav za vybudované těleso komunikace
v ulici Pod Beránkem s doplatkem
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila se záměrem směny pozemků viz usnesení níže.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 160 18

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem směnit pozemky parc.č. 2856/38, 2856/43, 2856/60, 2856/41,
2856/62, 2856/47, 2856/64, který bude oddělen geometrickým plánem č.
1705-53/2002 z pozemku parc.č. 2856/47 ,2856/45 vše v k.ú. Zbraslav ve
vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha-Zbraslav za těleso komunikace
ve vlastnictví stavebníků umístěné na pozemcích parc.č. 2856/48, 2856/49,
2856/50, 2856/51vše v k.ú. Zbraslav ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa
MČ Praha-Zbraslav v podílech dle prohlášení spoluvlastníků o stanovení velikosti
podílů k nemovité věci (komunikaci):
pozemek parc.č. 2856/38 o výměře 81 m² a parc.č. 2856/43 o výměře 391 m² za
podíl ve výši 24,23% na tělesu komunikace vše k.ú. Zbraslav s doplatkem 280 283
Kč a s možností úhrady ve formě ročních splátek po dobu 5 let,
pozemek parc.č. 2856/60 o výměře 52 m² a parc.č. 2856/41 o výměře 665 m² za
podíl ve výši 36,80% na tělesu komunikace vše k.ú. Zbraslav s doplatkem 425 769
Kč a s možností úhrady ve formě ročních splátek po dobu 5 let,
pozemek parc.č. 2856/62 o výměře 28 m² a parc.č. 2856/47 o výměře 192 m²
a parc.č. 2856/64 o výměře 174 m², který bude oddělen geometrickým plánem
č. 1705-53/2002 z pozemku parc.č. 2856/47 za podíl ve výši 20,23% na tělesu
komunikace vše k.ú. Zbraslav s doplatkem 233 965 Kč a s možností úhrady ve
formě ročních splátek po dobu 5 let,
pozemek parc.č. 2856/45 o výměře 365 m² za podíl ve výši 18,74 % na tělesu
komunikace vše k.ú. Zbraslav s doplatkem 216 745 Kč a s možností úhrady ve
formě ročních splátek po dobu 5 let, na základě žádostí č.1729/2018/OMIR ze dne
11.4.2018;
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II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

5.

Žádost o výpůjčku hřiště Ke Kamínce
Předkladatel: Radek Rejna
OMH předložil radě ke schválení zapůjčení hřiště Ke Kamínce za účelem nácviku jízdy na
kolech k plánovaným vystoupením družstva Veteran Biccle Club Zbraslav.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 161 18

Rada městské části

I.

schvaluje
zapůjčení hřiště Ke Kamínce, které se nachází na pozemku č.p. 1314/156 v k.ú.
Zbraslav, spolku: Veteran Bicycle Club Zbraslav, IČ: 660 01 692, se sídlem: Pod
špejcharem 1561, Zbraslav, 156 00 Praha, v termínech:
24. 4. 2018 od 17:00 - 19:30
10. 5. 2018 od 17:00 - 19:30
29. 5. 2018 od 17:00 - 19:30
8. 5. 2018 od 17:00 - 19:30
za účelem nácviku jízdy na kolech k plánovaným vystoupením rejového družstva
VBC Zbraslav, na základě žádosti žádost č.j. 1810/2018/OŽP ze dne 17.4.2018;

II.

ukládá
OŽP informovat žadatele o usnesení RMČ a zajistit administrativní kroky k
realizaci tohoto usnesení.

6.

Vyjádření k návrhu na zastavení exekuce č.j. 091 EX 01397/14-078 ze dne 5.4.2018
Předkladatel: Filip Gaspar
MČ byla Exekutorským úřadem pro Prahu 3 informována o tom, že povinná podala návrh
na zastavení exekuce, a byla vyzvána, aby se vyjádřila, zda se zastavením exekuce souhlasí.
Vzhledem k tomu, že návrh povinné na zastavení exekuce se neopírá o žádná nová zjištění, rada
se zastavením exekuce nesouhlasila.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 162 18

Rada městské části
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I.

nesouhlasí
s návrhem na zastavení exekuce vedené Exekutorským úřadem Praha 3, JUDr.
Ingrid Švecovou, soudní exekutorkou (dále jen „exekutor“) dle usnesení č.j. 091
EX 01397-14-078 ze dne 05.04.2018;

II.

ukládá
Informovat Exekutorský úřad Praha 3 a stranu povinnou o usnesení RMČ.

7.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění provozu počítačové sítě a údržbě počítačů - axis, spol. s
r. o.,
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 44/2017. Dodatkem se prodlužuje smlouva
o zajištění provozu počítačové sítě a údržbě počítačů se společností axis, spol. s r. o.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 163 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku číslo 1 ke smlouvě č. 44/2017 ze dne 13. 4. 2017 o prodloužení
smlouvy o zajištění provozu počítačové sítě a údržbě počítačů se společností: axis,
spol. s r. o., IČ: 485 85 891, se sídlem: U Klimentky 3/3083, 150 00 Praha 5 –
Smíchov, provozovna: Na Viničních horách 24, 160 00 Praha 6, do 31. 5. 2019;

II.

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

III.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

8.

Různé
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Mgr. Michaela Bernardová
zástupkyně starostky
MČ Praha - Zbraslav

Bc. Filip Gaspar
místostarosta MČ Praha-Zbraslav
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