Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
21. mimořádné jednání rady městské části, konané dne
6. 6. 2018 ve 14:15 hod.
Přítomni:

Ing. Zuzana Vejvodová, R. Rejna, F. Gaspar

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

M. Bernardová, Z. Wildová

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Záměr pronajmout budovu č.p. 1594 v ulici Ke Dračkám a funkčně související pozemky v
k. ú. Zbraslav

3 (3)

Novace smluvní dokumentace k bankovním účtům městské části Praha-Zbraslav

4 (4)

Závěrečný účet městské části Praha-Zbraslav za rok 2017

5 (5)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Záměr pronajmout budovu č.p. 1594 v ulici Ke Dračkám a funkčně související pozemky v
k. ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
OMIR předložil radě k projednání materiál, který se týká záměru pronajmout budovu č.p. 1594 v
ulici Ke Dračkám. Rada svým usnesením souhlasila se záměrem budovu pronajmout.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 229 18

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout budovu č.p. 1594 v ulici Ke Dračkám o podlahové ploše
435m², umístěnou na pozemcích parc.č. 2025/28 a 2025/30 v k.ú. Zbraslav a část
pozemku parc.č. 2025/25 o výměře 975m², druh pozemku: ostatní plocha v k.ú.
Zbraslav, pozemek zapsaný na LV 1707, vlastnické právo pro hlavní město Prahu,
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Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí
Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav,
právnické osobě: ‘‘Provozovna služeb Zbraslav‘‘ spol. s r.o , IČ: 485 37 772,
Žitavského č.p. 571, 156 00 Praha-Zbraslav, za cenu 44 115 Kč/měsíc (cena
obsahuje pronájem uvedené budovy a pozemku a podnájem pozemku parc.č.
2025/26 o výměře 1 299m², druh pozemku: ostatní plocha a pozemku parc.č.
2025/29 o výměře 318 m², druh pozemku: ostatní plocha v k.ú. Zbraslav, pozemky
zapsané na LV 1973) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

3.

Novace smluvní dokumentace k bankovním účtům městské části Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Z důvodu nutnosti zpřehlednění současné smluvní dokumentace k bankovním účtům městské
části, je třeba uzavřít novace smluvní dokumentace k jednotlivým bankovním účtům. Rada
souhlasila s uzavřením novací smluvních dokumentací.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 230 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením novací smluvních dokumentací k běžným účtům MČ Praha-Zbraslav
vedených u společnosti Česká spořitelna, a. s., se sídlem: Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4, IČ: 452 44 782,
a) číslo účtu: 2000865329/0800,
b) číslo účtu: 27-2000865329/0800,
c) číslo účtu: 19-2000865329/0800,
d) číslo účtu: 20028-2000865329/0800,
e) číslo účtu: 107-2000865329/0800,
f) číslo účtu: 6015-2000865329/0800,
g) číslo účtu: 9021-2000865329/0800,
h) číslo účtu: 4620824359/0800,
v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OFR zajistit potřebné administrativní kroky.

4.

Závěrečný účet městské části Praha-Zbraslav za rok 2017
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu schválit Závěrečný účet MČ Praha-Zbraslav za
rok 2017. Dále doporučuje přijmout Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Zbraslav za rok 2017.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 231 18

Rada městské části

I.

souhlasí
dle ustanovení § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění s návrhem Závěrečného účtu Městské části
Praha-Zbraslav za rok 2017 v předloženém znění;

II.

doporučuje
Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav
a) schválit v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Závěrečný účet MČ Praha-Zbraslav
za rok 2017, v předloženém znění;
b) přijmout v souladu s ustanovení § 39 zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Zbraslav za rok 2017, v
předloženém znění;

III.

pověřuje
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místostarostu městské části Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením
materiálu dle bodu I. tohoto usnesení na nejbližší zasedání Zastupitelstvu městské
části Praha-Zbraslav.
5.

Různé
Rada vzala na vědomí usnesení Městského soudu ve věci žaloby proti MŠ Matjuchinova o
vydání bezdůvodného obohacení za užívání nemovitostí ve vlastnictví žalobců bez právního
titulu. Rada uložila ředitelce MŠ Matjuchinova bezodkladně provést úhradu nákladů řízení.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 232 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 12 Co 284/2016-304 ze dne 27.4.2018
(doručeného dne 30.5.2018), ve věci žaloby proti MŠ Matjuchinova, IČ: 684 04
379, o vydání bezdůvodného obohacení za užívání nemovitostí ve vlastnictví
žalobců bez právního titulu;

II.

III.

ukládá
a)

OKT ve spolupráci s OFR projednat způsob úhrady dle Usnesení Městského
soudu v Praze č.j. 12 Co 284/2016-304 se statutárním zástupcem příspěvkové
organizace MŠ Matjuchinova, IČ: 684 04 379;

b)

ředitelce příspěvkové organizace MŠ Matjuchinova, IČ: 684 04 379, bezodkladně
provést úhradu nákladů řízení dle výroků VI. a VII. Usnesení Městského soudu v
Praze č.j. 12 Co 284/2016-304, a o provedení úhrady obratem písemně informovat
zřizovatele;

c)

místostarostovi MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipu Gasparovi, předložit na nejbližším
zasedání Zastupitelstva MČ Praha- Zbraslav návrh na přijetí rozpočtového
opatření na poskytnutí mimořádného neinvestičního příspěvku pro MŠ
Matjuchinova, IČ: 684 04 379, určeného na úhradu nákladů řízení dle Usnesení
Městského soudu v Praze č.j. 12 Co 284/2016-304;

souhlasí
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s využitím prostředků rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ
Matjuchinova, IČ: 684 04 379, na část úhrady nákladů dle bodu II. b) tohoto
usnesení.

Bc. Filip Gaspar
místostarosta MČ Praha-Zbraslav

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav
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