Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
18. řádné jednání rady městské části, konané dne
14. 5. 2018 v 16:30 hod.
Přítomni:

M. Bernardová, Z. Wildová, R. Rejna

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

Z. Vejvodová, F. Gaspar

Ověřovatelé:

M. Bernardová, Z. Wildová

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Demolice mostu K Výtopně a nahrazení novým - dokumentace pro stavební povolení

3 (3)

Výzva k podání nabídek na plnění zakázky malého rozsahu "Nový chodník Baně projekční práce"

4 (4)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 1783 a parc.č. 1838
v k.ú. Zbraslav v ulici Žitavského

5 (5)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 2032, 2167,
2067/1 v k. ú. Zbraslav v ulicích U Loděnice, Žitavského, Na Plácku

6 (6)

Pronájem části pozemku parc.č. 91/1 o výměře 12m² v k.ú. Zbraslav, ulice U Národní
galerie

7 (7)

Pronájem části pozemku parc.č. 91/1 o výměře 59m² v k.ú. Zbraslav, ulice U Národní
galerie

8 (8)

Směna pozemku ve správě MČ Praha – Zbraslav za pozemek zapsaný na LV 2093, s
doplatkem a prodej pozemku 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

9 (9)

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

10 (10)

Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu

11 (11)

Stavební úpravy bytu č. 65 U Malé řeky 626, 156 00 Praha-Zbraslav

12 (12)

Prodloužení lhůty pro vyklizení bytu č. 68 na adrese Vl. Vančury 631, 156 00 PrahaZbraslav

13 (13)

Splátkový kalendář na nedoplatek za služby 2017 v bytě č. 217 v Domě s pečovatelskou
službou, U Včely 1442, 156 00 Praha-Zbraslav

14 (14)

Vyhodnocení veřejné zakázky „Změna využití nebytových prostor Hauptova čp. 596, 156
00 Praha-Zbraslav“
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15 (15)

Uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů – Galileo Corporation s.r.o.

16 (16)

Uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů v počítačovém informačním systému
„Pečovatelská služba“ - Petr Zajíc

17 (17)

Uzavření smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů

18 (18)

Uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci na projektu „Rekonstrukce bývalého
kinosálu T. J. Sokol Zbraslav na víceúčelový sál“ - Tělocvičná jednota Sokol Zbraslav

19 (19)

Jmenování vedoucí Odboru sociálních agend ÚMČ Praha-Zbraslav

20 (20)

Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů - Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o.

21 (21)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Demolice mostu K Výtopně a nahrazení novým - dokumentace pro stavební povolení
Předkladatel: Radek Rejna
OMH předložil radě materiál ve věci demolice mostu K Výtopně. Stavba řeší demolici stávající
mostní konstrukce, přeložky inženýrských sítí a výstavbu nového mostu. Po celou dobu
demolice budou práce prováděny za celkové uzavírky Strakonické. Předpokládaný termín
realizace je 3/2019 - 11/2019. Rada souhlasila s předloženou projektovou dokumentací.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 187 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací stupně DSP pro stavbu nazvanou:
"Zbraslav - demolice mostu a nahrazení novým, č. akce 999118, Praha 5";

II.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní kroky.

3.

Výzva k podání nabídek na plnění zakázky malého rozsahu "Nový chodník Baně projekční práce"
Předkladatel: Radek Rejna
MČ hodlá v rámci schválených investičních akcí realizovat projektovou dokumentaci pro
realizaci stavby chybějícího chodníku při ulici Na Baních v úseku ulice Pod Zatáčkou k zastávce
MHD "K Chatám". Rada schválila text výzvy k podání nabídek na zakázku "Nový chodník Baně
- projekční práce".
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 188 18
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Rada městské části

I.

schvaluje
text výzvy k podání nabídky dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Nový
chodník Baně - projekční práce“;

II.

jmenuje
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu „Nový chodník Baně - projekční práce“, v předloženém znění;

III.

vyhlašuje
Výzvu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
na plnění zakázky malého rozsahu „Nový chodník Baně - projekční práce“;

IV.

ukládá
OMH a OMIR realizovat potřebné administrativní kroky.

4.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 1783 a parc.č. 1838 v
k.ú. Zbraslav v ulici Žitavského
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k výše uvedeným
pozemkům s Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s. Budoucí oprávněný je investorem a
budoucím vlastníkem podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 189 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č.
1783, druh pozemku: ostatní plocha, parc. č. 1838, druh pozemku: ostatní plocha,
v k. ú. Zbraslav, zapsaného na LV 1707, vlastnické právo pro hlavní město Praha,
Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí
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Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, se
společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IČ: 040 84 063, se sídlem:
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha-Žižkov, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMIR zajistit potřebné administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

5.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 2032, 2167, 2067/1 v
k. ú. Zbraslav v ulicích U Loděnice, Žitavského, Na Plácku
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k výše uvedeným
pozemkům s Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s. Budoucí oprávněný je investorem a
budoucím vlastníkem podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 190 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům parc.
č. 2032, druh pozemku: ostatní plocha, parc. č. 2167, druh pozemku: ostatní
plocha, parc. č. 2067/1, druh pozemku: ostatní plocha v k. ú. Zbraslav, zapsaného
na LV 1707, vlastnické právo pro hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2,
Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí Městská část PrahaZbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, se společností Česká
telekomunikační infrastruktura, a. s., IČ: 040 84 063, se sídlem: Olšanská 2681/6,
130 00 Praha-Žižkov, 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 zajistit potřebné administrativní kroky k oplnění tohoto usnesení.

6.

Pronájem části pozemku parc.č. 91/1 o výměře 12m² v k.ú. Zbraslav, ulice U Národní
galerie
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě přihlášení se na zveřejněný záměr pronájmu pozemku, rada svým usnesením
schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 91/1 v k. ú. Zbraslav na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 191 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 91/1 o výměře 12
m², 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 Praha-Zbraslav, na základě přihlášení se na zveřejněný záměr č.j.
1928/2018/OMIR ze dne 25.4.2018, fyzické osobě podnikající: panu Jaroslavu
Němcovi, IČ: 470 00 341, Elišky Přemyslovny 418, 156 00 Praha-Zbraslav, za
cenu 200 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce;

II.

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

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

7.

Pronájem části pozemku parc.č. 91/1 o výměře 59m² v k.ú. Zbraslav, ulice U Národní
galerie
Předkladatel: Filip Gaspar
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Na základě přihlášení se na zveřejněný záměr pronájmu pozemku, rada svým usnesením
schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 91/1 v k. ú. Zbraslav na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 192 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 91/1 o výměře 59
m², 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 Praha-Zbraslav, na základě přihlášení se na zveřejněný záměr č.j.
2129/2018/OMIR ze dne 7.5.2018, fyzické osobě podnikající : panu Radku
Vokounovi, IČ: 679 91 866, Nad Konvářkou 313/7, 150 00 Praha 5-Radlice, za
cenu 200 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce;

II.

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

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

8.

Směna pozemku ve správě MČ Praha – Zbraslav za pozemek zapsaný na LV 2093, s
doplatkem a prodej pozemku 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 svým usnesením doporučuje zastupitelům MČ Praha-Zbraslav, aby na svém nejbližším
zasedání projednali a schválili směnu pozemků a prodej pozemku. Jedná se o obratiště v ulici
Pod Beránkem, které je nutnou součástí komunikace.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 193 18

Rada městské části

I.

doporučuje
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II.

a)

Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav souhlasit se směnou pozemků, oddělených
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 3.100 Kč ve prospěch vlastníka nemovitostí
zapsaných na LV 2093 na základě žádosti č.j. 1751/2018/OMIR ze dne 13.4. 2018;

b)

Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav souhlasit s prodejem pozemku, odděleným
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, na základě přihlášení se na záměr
č.j. 1954/2018/OMIR ze dne 27.4.2018;

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

9.

Směna pozemků ve správě MČ Praha – Zbraslav za vybudované těleso komunikace v ulici
Pod Beránkem s doplatkem
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada svým usnesením doporučuje zastupitelům MČ Praha-Zbraslav, aby na svém nejbližším
zasedání projednali a schválili směnu pozemků.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 194 18

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav souhlasit se směnou pozemků parc. č.
2856/38, 2856/43, 2856/60, 2856/41, 2856/62, 2856/45, 2856/47 a pozemku
parc. č. 2856/64, který bude oddělen geometrickým plánem č. 1705-53/2002
z pozemku parc. č. 2856/47 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, 2856/51 vše v k.
ú. Zbraslav ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha-Zbraslav v
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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;

II.

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

10.

Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu
Předkladatel: Filip Gaspar
V květnu byla MČ doručena nabídka majitele garáže na její odprodej. Garáž stojí na pozemku,
který má ve správě MČ - v ulici Nad Parkem. Proto má MČ překupní právo ke garáži. Rada
doporučuje zastupitelstvu neuplatnit předkupní právo.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 195 18

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav neuplatnit předkupní právo na odkup garáže,
stojící na pozemku parc. č. 1313/7 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. 2146/2018/OMIR ze dne 9.5.2018;
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II.

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

11.

Stavební úpravy bytu č. 65 U Malé řeky 626, 156 00 Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Nájemník bytu v ulici U Malé řeky 626, požádal MČ o souhlas s rekonstrukcí koupelny na
vlastní náklady. Rada s rekonstrukcí souhlasila.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 196 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s rekonstrukcí koupelny bytu č. 65 U Malé řeky 626, 156 00 Praha-Zbraslav na
náklady žadatele, na základě žádosti č.j. 1993/2018/OMH ze dne 30.04.2018;

II.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

12.

Prodloužení lhůty pro vyklizení bytu č. 68 na adrese Vl. Vančury 631, 156 00 PrahaZbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, souhlasila s prodloužením lhůty na vyklizení bytu v ul. Vl. Vančury
631, ale nesouhlasila s uzavřením nové nájemní smlouvy se stávajícím nájemcem. Byt je
zdravotně závadný a je potřeba jej rekonstruovat.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 197 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s prodloužením lhůty pro vyklizení bytu č. 68 na adrese Vl. Vančury 631, 156 00
Praha-Zbraslav do 30.06.2018, na základě žádosti č.j. 1931/2018/OMH ze dne
25.04.2018;
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II.

nesouhlasí
s uzavřením nové nájemní smlouvy se stávajícím nájemcem na byt č. 68 na adrese
Vl. Vančury 631, 156 00 Praha-Zbraslav;

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

13.

Splátkový kalendář na nedoplatek za služby 2017 v bytě č. 217 v Domě s pečovatelskou
službou, U Včely 1442, 156 00 Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Nájemce bytu v DsPS požádal MČ o schválení splátkového kalendáře na úhradu nedoplatku za
vyúčtování služeb za rok 2017. Rada splátkový kalendář schválila.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 198 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Prohlášení o uznání dluhu a žádost nájemce bytu č. 217 na adrese U Včely 1442,
Praha-Zbraslav, o schválení splátkového kalendáře dle ust. § 2053 a násl. zák. č.
89/2016 občanský zákoník, v platném znění;

II.

schvaluje
splátkový kalendář na dlužnou částku ve výši 1.980 Kč, která bude uhrazena v
sedmi splátkách takto:
• první až šestá splátka ve výši 300 Kč do 31.10.2018 6 x 300 = 1.800 Kč
• sedmá splátka ve výši 180 Kč k 30.11.2018
za podmínek uvedených v Prohlášení o uznání dluhu a žádosti nájemce č.j.
2099/2018/OMH ze dne 04.05.2018 o schválení splátkového kalendáře, dle bodu
I. tohoto usnesení;

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
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14.

Vyhodnocení veřejné zakázky „Změna využití nebytových prostor Hauptova čp. 596, 156
00 Praha-Zbraslav“
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila vyhodnocení veřejné zakázky na akci - změna využití nebytových prostor
v Hauptově 596. Dále schválila uzavření smlouvy o dílo se společností Pěkný, s. r. o. Z
nevyužitého nebytového prostoru v přízemí bytového domu by byl vybudován byt, který by
sloužil pro občany v tíživé sociální situaci.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 199 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 na akci „Změna využití nebytových
prostor Hauptova č. p. 596, 156 00 Praha-Zbraslav“ a uzavření smlouvy o dílo se
společností: Pěkný, s. r. o., IČ: 289 19 742, se sídlem: Plzeňská 146, 150 00 Praha
5, za celkovou cenu 989.232,97 Kč bez DPH;

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

15.

Uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů – Galileo Corporation s.r.o.
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se společností Galileo
Corporation, s. r. o., v souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU).
Společnost pro MČ spravuje webové stránky.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 200 18

Rada městské části

I.

schvaluje
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uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů, se společností: Galileo
Corporation, s. r. o., IČ: 254 48 714, se sídlem: Březenecká 4808, 430 04
Chomutov, 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
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem smlouvy dle
bodu I. tohoto usnesení;

III.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

16.

Uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů v počítačovém informačním systému
„Pečovatelská služba“ - Petr Zajíc
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů v počítačovém informačním
systému "Pečovatelská služba" s fyzickou osobou Petr Zajíc, v souvislosti s účinností Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU). Předmětem smlouvy je úprava procesů a vzájemných
smluvních vztahů mezi MČ jako poskytovatelem sociálních služeb a firmou Petr Zajíc software
jako dodavatelem počítačového informačního systému pro vedení této agendy.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 201 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů v počítačovém informačního
systému „Pečovatelská služba“, s fyzickou osobou: Petr Zajíc, IČ: 482 74 071,
se sídlem: Třešňová 622/10, 460 14, Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, 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 smlouvy dle
bodu I. tohoto usnesení;

III.

ukládá
OSA provést potřebné administrativní úkony.

17.

Uzavření smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních
údajů se společností SMS-služby, s. r. o. Každá obec je "orgán veřejné moci" ve smyslu čl. 37
obecného Nařízení 2016/679, jemuž Nařízení ukládá povinnost zřídit funkci pověřence pro
ochranu osobních údajů s účinností od 25.5.2018.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 202 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů,
ve smyslu čl. 37 Nařízení GDPR, Nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, se
společností: SMS-služby, s. r. o., IČ: 067 84 771, se sídlem: V Rovinách 40, 140
00 Praha 4, s účinností od 25.5.2018, v předloženém znění;

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 a odeslat sdělení o
ustanovení pověřence Úřadu pro ochranu osobních údajů.

18.

Uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci na projektu „Rekonstrukce bývalého
kinosálu T. J. Sokol Zbraslav na víceúčelový sál“ - Tělocvičná jednota Sokol Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Michaela Bernardová
Zastupitelstvo vzalo v lednu na svém zasedání na vědomí žádost TJ Sokol Zbraslav o projednání
podpory a spolupráce při realizaci rekonstrukce bývalého kinosálu Sokolovny Zbraslav ve
společenský sál a uložilo radě připravit memorandum o spolupráci. Rada svým usnesením
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schválila Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu "Rekonstrukce bývalého kinosálu TJ
Sokol Zbraslav na víceúčelový sál" s TJ Sokol Zbraslav.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 203 18

Rada městské části

I.

schvaluje
Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu „Rekonstrukce bývalého
kinosálu T. J. Sokol Zbraslav na víceúčelový sál“, s pobočným spolkem:
Tělocvičná jednota Sokol Zbraslav, IČ: 005 49 517, se sídlem: U lékárny 597,
Zbraslav, 156 00 Praha, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

19.

Jmenování vedoucí Odboru sociálních agend ÚMČ Praha-Zbraslav
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada, na základě výběrového řízení, jmenovala paní Bc. Zuzanu Růžičkovou vedoucí Odboru
sociálních agend ÚMČ Praha-Zbraslav.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 204 18

Rada městské části

I.

jmenuje
na základě výběrového řízení podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, a v
souladu s § 94 odst. 1) písm. c) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
v platném znění, Bc. Zuzanu Růžičkovou vedoucí Odboru sociálních agend Úřadu
MČ Praha-Zbraslav s účinností od 01.06.2018;
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II.

ukládá
tajemnici ÚMČ Praha-Zbraslav učinit příslušné administrativní kroky k realizaci
tohoto usnesení.

20.

Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů - Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o.
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Zpracovatelské smlouvy se společností Osigeno - veřejné zakázky
a dotace, s. r. o., v souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU). S
uvedenou společností je uzavřena Licenční smlouva k užívání certifikovaného elektronického
nástroje k administraci veřejných zakázek CENT.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 18 205 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Zpracovatelské smlouvy se společností Osigeno - veřejné zakázky a
dotace, s. r. o., se sídlem Vikýřovice, Petrovská 594, IČ: 059 31 614, v souvislosti
s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem dodržení všech požadavků daných
tímto nařízením, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní úkony.

21.

Různé

Mgr. Zuzana Wildová

Mgr. Michaela Bernardová
místostarostka MČ Praha-Zbraslav
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