Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
17. řádné jednání rady městské části, konané dne
2. 5. 2018 v 15:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
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Zahájení

2 (2)

Novela Pražských stavebních předpisů

3 (3)

Žádost o prodej pozemku parc.č. 2458/4 o výměře 107 m² v k.ú. Zbraslav, na základě
předložené žádosti č.j. 1707/2018/OMIR ze dne 11.4.2018
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Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu

5 (5)

Novostavba rodinného dvojdomu vč. sjezdu na pozemek a přípojek na pozemku parc.č.
2359/1 v ulici Na Baních, Praha-Zbraslav

6 (6)

Stavební úpravy RD, Kubínova č.p. 1088, Praha-Zbraslav

7 (7)

Stavební úpravy rodinného domu č.p. 1131, ul. Lesáků

8 (8)

Střešní nástavba a přístavba objektu dílny na pozemcích parc.č. 1176/2, 1174/7 a 1174/4
vše v k.ú. Zbraslav

9 (9)

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v ul. Vilímkova 219, 156 00 Praha-Zbraslav

10 (10)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností HS Building solution, s. r. o. se sídlem Pod
Kavalírkou 44, Praha 5, IČ: 039 70 124, na rekonstrukci bytu č. 80 v ul. Lomařská 820

11 (11)

Dodatek k Licenční smlouvě 91799 o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu
počítačovému programu MUNIS a Dodatek ke Smlouvě o technické podpoře - TRIADA,
spol. s r. o.

12 (12)

Cenová nabídka na instalace externích folií na okna v budově „A“ objektu ZŠ Vl. Vančury
v ulici Nad Parkem

13 (13)

Návrh na vyřazení majetku z evidence - Mateřská škola Nad Parkem

14 (14)

Potvrzení dalšího šestiletého období výkonu práce ředitele školy - Základní umělecká
škola Praha-Zbraslav

15 (15)

Potvrzení dalšího šestiletého období výkonu práce ředitelky školského zařízení - Zařízení
školního stravování Praha-Zbraslav

16 (16)

Odepsání dluhu za inzerci ve Zbraslavských novinách - ze dne 4.5.2013
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17 (17)

Odepsání dluhu za inzerci ve Zbraslavských novinách - ze dne 7.10.2014

18 (18)

Žádost o povolení uspořádání výstavy bonsají v Městské zahradě

19 (19)

Uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru a převzetí záštity
nad akcí - NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka

20 (20)

Žádost o přidělení místa v urnovém háji

21 (21)

Smlouva o krátkodobém nájmu – Společenství vlastníků Zbraslav 1453

22 (22)

Uzavření darovací smlouvy – Česká spořitelna, a.s.
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Vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na zhotovitele stavby "Kulturně komunitní
centrum Praha-Zbraslav"

24 (23)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Novela Pražských stavebních předpisů
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Na základě žádosti MHMP o zaslání připomínek k novele Pražských stavebních předpisů, rada
vzala novelu na vědomí s tím, že nemá žádné připomínky.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 165 18

Rada městské části

bere na vědomí
návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se
stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby
v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy) s tím, že k návrhu nařízení
nemá MČ Praha-Zbraslav žádné připomínky.
3.

Žádost o prodej pozemku parc.č. 2458/4 o výměře 107 m² v k.ú. Zbraslav, na základě
předložené žádosti č.j. 1707/2018/OMIR ze dne 11.4.2018
Předkladatel: Filip Gaspar
MČ byla doručena žádost o odkoupení výše uvedeného pozemku z důvodu, že zájemce s tímto
pozemkem sousedí. Rada nesouhlasila s odprodejem pozemku proto, že pozemek je od loňského
roku pronajatý jiným nájemcem.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 166 18

Rada městské části

I.

nesouhlasí
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s prodejem pozemku parc. č. 2458/4 o výměře 107 m², druh pozemku: trvalý
travní porost, v k. ú. Zbraslav, zapsaný na LV 1707 vlastnické právo pro Hlavní
město Praha, svěřená správa MČ Praha–Zbraslav, na základě předložené žádosti
č.j. 1707/2018/OMIR ze dne 11.4.2018;

II.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

4.

Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu
Předkladatel: Filip Gaspar
V dubnu byla MČ doručena nabídka na odkup garáže v ulici Nad Parkem. Rada předkládá
zastupitelstvu tento materiál k projednání, a doporučuje neuplatnit předkupní právo na odkup
garáže.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 167 18

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav neuplatnit předkupní právo na odkup garáže,
stojící na pozemku parc. č. 1314/14 v k. ú. Zbraslav, zapsaném na LV 1707,
vlastnické právo pro hl. m. Prahu, svěřená správa MČ Praha–Zbraslav na základě
předložené nabídky č.j. 1758/2018/OMIR ze dne 16.4.2018;

II.

pověřuje
místostarostu MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením materiálu
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

5.

Novostavba rodinného dvojdomu vč. sjezdu na pozemek a přípojek na pozemku parc.č.
2359/1 v ulici Na Baních, Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě k projednání projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební
řízení, které se týká novostavby rodinného dvojdomku včetně sjezdu na pozemek a přípojek. V
každém domě je navržena jedna bytová jednotka. Stavební komise souhlasila bez připomínek.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 168 18

Rada městské části
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I.

souhlasí
s předloženou dokumentací pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení
stavby “Novostavba rodinného dvojdomu vč. sjezdu na pozemek a přípojek“ na
pozemku parc. č. 2359/1 v k. ú. Zbraslav, v ulici Na Baních, Praha-Zbraslav na
základě žádosti ze dne 04.04.2018 pod č.j. 1588/2018/OMIR;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

6.

Stavební úpravy RD, Kubínova č.p. 1088, Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada se zabývala dokumentací, ve které se jedná o stavební úpravy stávajícího rodinného domu
v ulici Kubínova. Úpravy spočívají v odstranění stávající přístavby a v rozšíření stávajícího
domu směrem do zahrady. Stavební komise toto projednala a neměla žádné připomínky. Rada
odsouhlasila dokumentaci stavby.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 169 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s dokumentací stavby “Stavební úpravy RD“ na pozemcích parc. č. 2277 a 2275
vše v k. ú. Zbraslav, v ulici Kubínova č.p. 1088, Praha-Zbraslav na základě žádosti
ze dne 29.03.2018 pod č.j. 1516/2018/OMIR;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

7.

Stavební úpravy rodinného domu č.p. 1131, ul. Lesáků
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě projektovou dokumentaci stavby před jejím dokončením. Jedná se stavební
úpravy rodinného domu v ulici Lesáků. Úpravy se týkají odstranění původní verandy, terasy
a ve vybudování balkonu. Dále bude provedeno zateplení obvodového pláště, výměna oken a
střešní krytiny. Stavební komise neměla k dokumentaci žádné připomínky. Rada souhlasila s
předloženou dokumentací změny stavby.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 17 170 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou dokumentací změny stavby před jejím dokončením – ohlášení
stavby “Stavební úpravy rodinného domu“ v ulici Lesáků, č.p. 1131, PrahaZbraslav, na pozemcích parc. č. 2369, 2370 vše v k. ú. Zbraslav na základě žádosti
ze dne 16.04.2018 pod č.j. 1765/2018/OMIR;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

8.

Střešní nástavba a přístavba objektu dílny na pozemcích parc.č. 1176/2, 1174/7 a 1174/4 vše
v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením souhlasila s předloženou objemovou studií stavby rodinného domu a
nástavby objektu dílny. Jedná se o nástavbu jednoho patra a hmotové spojení dvou samostatných
objektů. Objekt ve 2. NP bude nově využíván pro potřeby bydlení a stávající objekty
pneuservisu budou nadále využívány k danému účelu. Stavební komise neměla připomínky.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 17 171 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou objemovou studií stavby “Stavba rodinného domu J. Bendy,
přístavba a nástavba objektu dílny“ na pozemcích parc. č. 1176/2, 1174/7 a 1174/4
vše v k. ú. Zbraslav na základě žádosti ze dne 19.03.2018 pod č.j. 1335/2018/
OMIR;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

9.

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v ul. Vilímkova 219, 156 00 Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
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Na základě zveřejněné nabídky na pronájem volného bytu v ulici Vilímkova, obdržela MČ
celkem 4 nabídky. Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy se zájemcem, který podal
nejvyšší nabídku.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 172 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek ze dne 16.04.2018, v předloženém znění;

II.

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy od 01.06.2018 se zájemcem, který na pronájem
bytu č. 16 o velikosti 2+1, na adrese Vilímkova 219, 156 00 Praha-Zbraslav, o
celkové výměře 69,10 m2, podal nejvyšší nabídku ve výši 513.000 Kč. Nájemné
od druhého měsíce nájmu je stanoveno ve výši 6.445 Kč (102,15/m2), v souladu se
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v předloženém znění;

III.

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

IV.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

10.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností HS Building solution, s. r. o. se sídlem Pod
Kavalírkou 44, Praha 5, IČ: 039 70 124, na rekonstrukci bytu č. 80 v ul. Lomařská 820
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada odsouhlasila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci bytu v Lomařské
ulici. Při rekonstrukci elektroinstalace bylo zjištěno, že je nutno posílit samostatným kabelem
okruh pro přímotopy a změnit typ přímotopného tělesa. Z tohoto důvodu vznikly vícenáklady.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 173 18

Rada městské části
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I.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci bytu č. 80 v ul.
Lomařská 820, 156 00 Praha-Zbraslav se společností HS Building solution, s. r. o.
se sídlem Pod Kavalírkou 44, Praha 5, IČ: 039 70 124, za celkovou cenu 353.797
Kč, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

11.

Dodatek k Licenční smlouvě 91799 o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu
počítačovému programu MUNIS a Dodatek ke Smlouvě o technické podpoře - TRIADA,
spol. s r. o.
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů
(GDPR), je nutné dodržení povinností kladených tímto nařízením. Z tohoto důvodu je nutné
zajistit úpravu uzavřených smluvních vztahů. Dodatky upravují vztah správce osobních údajů MČ, a zpracovatele - TRIADA, spol. s r. o. Rada schválila uzavření dodatků.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 174 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku k Licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv k
modulárnímu počítačovému programu MUNIS s licenčním číslem 91799 a
Dodatku ke Smlouvě o technické podpoře, se společností: TRIADA, spol. s r. o.,
U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, IČ: 438 71 020, v souvislosti s účinností
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) a za účelem dodržení všech požadavků daných tímto
nařízením, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

12.

Cenová nabídka na instalace externích folií na okna v budově „A“ objektu ZŠ Vl. Vančury
v ulici Nad Parkem
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Po dokončení rozšíření objektu základní školy, obdržela MČ stížnost zaměstnanců ZŠ, že
při vyšších venkovních teplotách je vysoká i vnitřní teplota v budově. Proto byla oslovena
společnost, která se zabývá instalacemi termofólií. Dále bylo zjištěno, že vysoká teplota je
dlouhodobě v celé budově "A" a nejedná se o nové zjištění. Bylo rozhodnuto instalovat fólie
v celé budově "A" na základě původní cenové nabídky. Rada rozhodla o výjimce z pravidel
VZMR a schválila cenovou nabídku společnosti SAFEX, spol. s r. o.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 175 18

Rada městské části

I.

rozhoduje
o výjimce z působnosti Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu S 11/2016
ze dne 17.10.2016, v souladu s Čl. I, odst. 3, pím. b), a to na základě žádosti
ředitele základní školy;

II.

schvaluje
cenovou nabídku společnosti SAFEX, spol. s r. o., IČ: 005 71 156, se sídlem
Ďáblická 965/2H, 182 00 Praha 8 ve výši 279.930 Kč bez DPH na instalaci
externích fólií na okna v budově „A“ objektu Základní školy Vl. Vančury v ulici
Nad Parkem, Praha-Zbraslav;

III.

ukládá
OMIR zajistit potřebné administrativní kroky.

13.

Návrh na vyřazení majetku z evidence - Mateřská škola Nad Parkem
Předkladatel: Hana Haubertová, Zuzana Wildová
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Ředitelka MŠ Nad Parkem požádala MČ o odsouhlasení vyřazení nadbytečného a
neupotřebitelného majetku. Rada výše uvedené odsouhlasila.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 176 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 108.649,13 Kč, z majetkové evidence příspěvkové organizace
Mateřská škola Nad Parkem, IČ: 700 98 093, na základě žádosti ředitelky
příspěvkové organizace, čj. 1753/2018/OKT ze dne 13.4.2018;

II.

ukládá
OKT informovat žadatele o usnesení RMČ.

14.

Potvrzení dalšího šestiletého období výkonu práce ředitele školy - Základní umělecká škola
Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada svým usnesením deklaruje, že dnem 1.8.2018 počíná další šestileté období výkonu práce
Mgr. Karla Nedomy na pracovním místě ředitele Základní umělecké školy ve Zbraslavi.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 177 18

Rada městské části

I.

deklaruje, že
v souladu s § 166 odst. 3) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dnem 1.8. 2018
počíná další šestileté období výkonu práce Mgr. Karla Nedomy na pracovním
místě ředitele školy: Základní umělecká škola Praha-Zbraslav, IČ: 673 63 237, se
sídlem: Opata Konráda 1196, 156 00 Praha-Zbraslav;

II.

ukládá
OKT informovat ředitele školy o usnesení RMČ.
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15.

Potvrzení dalšího šestiletého období výkonu práce ředitelky školského zařízení - Zařízení
školního stravování Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová, Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením deklaruje, že dnem 1.8.2018 počíná další šestileté období výkonu práce
paní Renaty Sellákové na pracovním místě ředitelky Zařízení školního stravování.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 178 18

Rada městské části

I.

deklaruje, že
v souladu s § 166 odst. 3) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dnem 1.8.2018
počíná další šestileté období výkonu práce paní Renaty Sellákové na pracovním
místě ředitelky školského zařízení: Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav,
IČ: 708 79 273, se sídlem: U Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbraslav;

II.

ukládá
OKT informovat ředitelku školského zařízení o usnesení RMČ.

16.

Odepsání dluhu za inzerci ve Zbraslavských novinách - ze dne 4.5.2013
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s odepsáním dluhu za inzerci ve Zbraslavských novinách pro jeho
nevymahatelnost.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 179 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s odepsáním dluhu za inzerci ve Zbraslavských novinách v celkové výši 1.000 Kč
splatného dne 4.5.2013, pro jeho nevymahatelnost;

II.

ukládá
OFR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

17.

Odepsání dluhu za inzerci ve Zbraslavských novinách - ze dne 7.10.2014
Předkladatel: Filip Gaspar
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Rada souhlasila s odepsáním dluhu za inzerci ve Zbraslavských novinách pro jeho
nevymahatelnost.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 180 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s odepsáním dluhu za inzerci ve Zbraslavských novinách v celkové výši 1.000 Kč,
splatného dne 7.10.2014, pro jeho nevymahatelnost;

II.

ukládá
OFR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

18.

Žádost o povolení uspořádání výstavy bonsají v Městské zahradě
Předkladatel: Radek Rejna
Rada, na základě žádosti, povolila uspořádat pro veřejnost výstavu bonsají v Městské zahradě v
termínu od 7.9. do 9.9.2018.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 181 18

Rada městské části

I.

povoluje
uspořádat spolku Bonsai klub Zbraslav z.s., IČ: 065 27 299, se sídlem: K Nové
škole 1297, Zbraslav, 156 00 Praha 5, výstavu bonsají pro veřejnost v Městské
zahradě, která se nachází na pozemku č.p. 142 v k. ú. Zbraslav, v termínu 7.9. 9.9.2018, na základě žádosti č.j. 1357/2018/OŽP ze dne 20.3.2018;

II.

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

19.

Uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru a převzetí záštity
nad akcí - NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka
Předkladatel: Radek Rejna, Filip Gaspar
Rada souhlasila s převzetím záštity MČ nad akcí Na kole dětem, která se bude konat 7.6.2018.
MČ poskytne na tuto akci finanční dar ve výši 20.000 Kč.
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souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 182 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s převzetím záštity Městské části Praha-Zbraslav nad akcí Na kole dětem,
pořádanou dne 7.6.2018, na základě žádosti č.j.: 1980/2018/OKT ze dne
27.4.2018;

II.

souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru ve výši
20.000 Kč nadaci: NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka, IČ:
292 35 715, se sídlem: Na Hrázi 244, Milokošť, 698 01 Veselí nad Moravou, v
předloženém znění;

III.

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

IV.

ukládá
OKT informovat pořadatele akce a zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto
usnesení.

20.

Žádost o přidělení místa v urnovém háji
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, souhlasila s přidělením místa v urnovém háji ve Zbraslavi.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 183 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s přidělením místa v urnovém háji na základě žádosti č.j. 1819/2018/OMH ze dne
17.4.2018,
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II.

ukládá
OMH informovat žadatele.

21.

Smlouva o krátkodobém nájmu – Společenství vlastníků Zbraslav 1453
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Vejvodová
Rada, na základě žádosti, schválila uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu obřadní síně v
Městském domě z důvodu konání schůze shromáždění vlastníků jednotek.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 184 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu nebytového prostoru - obřadní síně v
Městském domě, U Malé řeky 3 právnické osobě: Společenství vlastníků Zbraslav
1453, IČ: 275 94 734, se sídlem: Neumannova 1453/28, 156 00 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 kroky a zajistit v požadovaném termínu
zpřístupnění obřadní síně.
Termín: 24.5.2018

22.

Uzavření darovací smlouvy – Česká spořitelna, a.s.
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od České spořitelny, a. s. Finanční
částka 20.000 Kč bude použita na podporu kulturní akce Vejvodova Zbraslav.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 185 18

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy o přijetí daru od právnické osoby: Česká spořitelna,
a. s., IČ 452 44 782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, 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.

23.

Vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na zhotovitele stavby "Kulturně komunitní
centrum Praha-Zbraslav"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Na základě vyhlášeného výběrového řízení na zhotovitele stavby Kulturně komunitního centra
Praha-Zbraslav obdržela MČ 3 nabídky. Všechny nabídky vyhověly požadavkům VŘ. Pro
hodnocení nabídek byla jediným kritériem ekonomická výhodnost nabídky. Rada, na základě
doporučení komise, rozhodla o výběru zhotovitel, kterým se stala společnost Roddom, s. r. o.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 17 186 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
způsob a výsledek hodnocení nabídek na plnění Zakázky, který je podrobně
popsán v Protokolech o jednání komise pověřené provedením hodnocení nabídek
a posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení ze dne 26.3.2018,
9.4.2018, 12.4.2018, 20.4.2018 a 26.4.2018;

II.

rozhoduje
v souladu s §122, odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen "Zákon"), a na základě doporučení komise pověřené
zadavatelem v souladu s ustanovením § 42 Zákona provedením úkonů spojených
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s hodnocením nabídek a s provedením posouzení splnění podmínek účasti v
zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky "Kulturně komunitní centrum
Praha-Zbraslav" (dále jen "Zakázka") o výběru zhotovitele, na plnění Zakázky
s tím, že jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka
zadávacího řízení Zakázky č. 1, společnosti Roddom, s. r. o., IČ: 604 86 431 se
sídlem K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 27069, právní forma - společnost s
ručením omezeným, s nabídkovou cenou 11.995.865 Kč bez DPH;

III.

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

IV.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

24.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Bc. Filip Gaspar
místostarosta MČ Praha-Zbraslav
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