Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
22. řádné jednání rady městské části, konané dne
11. 6. 2018 v 15:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

F. Gaspar

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Zateplení bytového domu, Tunelářů 293-297, Praha-Zbraslav

3 (3)

Rekonstrukce bytu č. 28 Lomařská 386, 156 00 Praha-Zbraslav

4 (4)

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 102, Lomařská 823, 156 00 Praha-Zbraslav

5 (5)

Dodatky ke smlouvám o nájmu bytů zvláštního určení v DsPS Praha-Zbraslav

6 (6)

Žádost o dotaci OPŽP - Snížení energetických ztrát budova ÚMČ Praha-Zbraslav

7 (7)

Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav - Smlouva o výpůjčce

8 (8)

Program regenerace městské památkové zóny MČ Praha-Zbraslav pro období 2018 – 2023

9 (9)

Vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „MČ Praha-Zbraslav –
Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem – II.“

10 (10)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu ELIŠČINA ZAHRÁDKA – komplexní
úprava dvorku“ a přijetí rozpočtového opatření 8/2018

11 (11)

Projekt "Rekonstrukce a dostavba objektu bývalé prádelny"

12 (12)

Žádost o splátkový kalendář - ASČR z.s.

13 (13)

Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic – Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav

14 (14)

Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova

15 (15)

Pronájem Divadla Jana Kašky - Amatérská divadelní asociace

16 (16)

Žádost o výpůjčku Městské zahrady - křest knihy

17 (17)

Žádost o zapůjčení Městské zahrady za účelem cvičení Taj-či

18 (18)

Informace pro zastupitele, členy výborů zastupitelstva a členy komisí rady k nařízení
GDPR

19 (19)

Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav pro volební období 2018-2022

20 (20)

Rozpočtové opatření 6/2018

21 (21)

Rozpočtové opatření 7/2018
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22 (22)

Rozpočtové opatření 3025/2018

23 (23)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Zateplení bytového domu, Tunelářů 293-297, Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě žádost stavebníka o souhlas s projektovou dokumentací, která řeší
zateplení bytového domu v ulici Tunelářů. Povolení MČ je potřeba z toho důvodu, že při
zateplování domu dojde k zásahu do pozemku, který má MČ ve správě. Rada s předloženou
dokumentací souhlasila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 233 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby “Zateplení
bytového domu, Tunelářů 293-297,Praha-Zbraslav“ na pozemcích parc. č.
2912/18, 2912/19, 2910/37, 2910/16, 2910/17, 2910/38, 2910/18, 2910/39 vše
v k. ú. Zbraslav na základě žádosti č.j. 1658/2018/OMIR ze dne 10.04.2018, za
podmínky, že stavebník požádá před zahájení stavby o zábor pozemků parc. č.
2912/137, 2912/7 a 2909/35 vše v k. ú. Zbraslav v nezbytně nutném rozsahu a po
dokončení stavby uvede tyto pozemky do původního stavu;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

3.

Rekonstrukce bytu č. 28 Lomařská 386, 156 00 Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada odsouhlasila rekonstrukci bytu v Lomařské ulici na vlastní náklady žadatele. Rekonstrukce
spočívá v instalaci nových vestavěných skříní, kuchyňské linky a sanitárního vybavení koupelny
a WC.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 234 18

Rada městské části

I.

souhlasí

2

s rekonstrukcí bytu č. 28 Lomařská 386, 156 00 Praha-Zbraslav na náklady
žadatele, na základě žádosti č.j. 2491/2018/OMH ze dne 29.05.2018;

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení rady.

4.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 102, Lomařská 823, 156 00 Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, schválila Dohodu o ukončení nájemní smlouvy a souhlasila s úhradou
částky 20.000 Kč jako kompenzaci za kuchyňskou linku včetně spotřebičů, které byly pořízeny
na náklady nájemce.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 235 18

Rada městské části

I.

schvaluje
Dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 11.05.1998 na byt č. 102 v Lomařské
823 ke dni 30.06.2018, na základě žádosti č.j. 2520/2018/OMH ze dne 30.05.2018
v předloženém znění;

II.

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

III.

souhlasí
s úhradu částky ve výši 20.000 Kč jako kompenzaci za kuchyňskou linku vč.
spotřebičů, které byly pořízeny na náklady nájemce;

IV.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

5.

Dodatky ke smlouvám o nájmu bytů zvláštního určení v DsPS Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
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Rada schválila uzavření dodatků ke smlouvám v Domě s pečovatelskou službou. Dodatky řeší
prodloužení nájemní smlouvy na 5 let.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 236 18

Rada městské části

I.

schvaluje
dodatky ke smlouvám o nájmu bytů zvláštního užívání v Domě s pečovatelskou
službou, U Včely 1442, 156 00 Praha-Zbraslav, v souladu s Koncepcí hospodaření
s bytovými domy ve vlastnictví HMP svěřených do správy MČ Praha-Zbraslav,
přílohy č. 6 „Pravidla pro přijímání do DsPS“ čl. IV. odst. 19, dle seznamu
bytových jednotek uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení;

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

6.

Žádost o dotaci OPŽP - Snížení energetických ztrát budova ÚMČ Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu souhlasit s podáním žádosti v rámci vypsané
výzvy na akci "Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha-Zbraslav". Finanční prostředky by byly
využity na výměnu stávajících výplní otvorů, zateplení střechy a části fasády.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 237 18

Rada městské části

I.

doporučuje
ZMČ Praha-Zbraslav souhlasit s podáním žádosti v rámci vypsané výzvy 100.
OPŽP - Snížení energetických ztrát veřejných budov a zvýšení obnovitelných
zdrojů energie, na akci "Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha-Zbraslav";
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II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením materiálu dle
bodu I. tohoto usnesení na nejbližším zasedání Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

7.

Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav - Smlouva o výpůjčce
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí znění návrhu smlouvy o výpůjčce v rámci
projektu Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav. Účelem výpůjčky je zapůjčení objektu
Žabovřeská 1227 za účelem provozování komunitního centra. Předmětem smlouvy je úprava
postavení půjčitele a vypůjčitele, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných
práv a povinností při naplňování účelu této smlouvy.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 238 18

Rada městské části

I.

II.

doporučuje
a)

vzít na vědomí znění návrhu smlouvy o výpůjčce se zapsaným spolkem:
Pexeso, z.s., se sídlem: Neumannova 1451/1, 156 00 Praha-Zbraslav, IČ: 270
20 592, v souladu s projektem „Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav“,
financovaného z Operačního programu Praha pól růstu, registrační číslo projektu:
CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000568;

b)

uložit Radě městské části Praha-Zbraslav zajistit administrativní kroky k uzavření
smlouvy o výpůjčce se zapsaným spolkem: Pexeso, z.s., se sídlem: Neumannova
1451/1, 156 00 Praha-Zbraslav, IČ: 270 20 592;

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením tohoto
materiálu na nejbližším zasedání Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

8.

Program regenerace městské památkové zóny MČ Praha-Zbraslav pro období 2018 – 2023
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Program regenerace městské památkové zóny MČ
Praha-Zbraslav pro období 2018 - 2023. Návrh programu regenerace je soubor účelově
zaměřených, veřejně prospěšných opatření, směřujících k záchraně historicky nejcennějších částí
městské části.
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souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 239 18

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit Program regenerace městské
památkové zóny MČ Praha-Zbraslav pro období 2018 – 2023, v předloženém
znění;

II.

pověřuje
starostce MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzaně Vejvodové, předložit materiál na
nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.

9.

Vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „MČ Praha-Zbraslav –
Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem – II.“
Předkladatel: Radek Rejna
Rada, na základě předloženého protokolu o jednání komise, která provedla hodnocení a
posouzení nabídek, rozhodla o výběru uchazeče na zakázku "MČ Praha-Zbraslav - Revitalizace
sportovišť ZŠ Nad Parkem - II.", kterým se stala společnost SWIETELSKY stavební, s. r.
o. Jmenovaná společnost splnila veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení. RMČ bere
na vědomí Podnět k zahájení řízení z moci úřední k veřejné zakázce "MČ Praha-Zbraslav Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - II" od společnosti AZ-MAN, s. r. o., IČ: 250 88 742,
který MČ obdržela dne 11.06.2018 a tento podnět bude řešit v rámci administrace veřejné
zakázky paní Mgr. Klára Zábrodská.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 240 18

Rada městské části

I.

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 s hodnocením nabídek a s provedením posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky "MČ PrahaZbraslav – Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem – II." (dále jen "Zakázka")
o výběru dodavatele na plnění Zakázky s tím, že účastník zadávacího řízení
Zakázky „Společnost SWIETELSKY stavební + SP ZLÍN“ zastoupená správcem
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společnosti společností SWIETELSKY stavební, s. r. o., IČ: 480 35 599, se sídlem
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032, jehož
nabídková cena činí 48.899.830 Kč bez DPH splnil veškeré podmínky účasti v
zadávacím řízení Zakázky. S ohledem na skutečnost, že tento účastník byl jediným
účastníkem zadávacího řízení Zakázky, a vzhledem k tomu, že tento účastník
splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení Zakázky, nebylo v souladu s §
122(2) Zákona prováděno hodnocení;

II.

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

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

10.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu ELIŠČINA ZAHRÁDKA – komplexní
úprava dvorku“ a přijetí rozpočtového opatření 8/2018
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením schválila vyhodnocení veřejné zakázky - viz název materiálu. Jedná
se o úpravu dvorku mateřské školy. Stavební práce bude provádět společnost SP, spol. s r. o.
Rozpočtové opatření kryje náklady akce nad rámec schváleného rozpočtu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 241 18

Rada městské části

I.

schvaluje
a)

v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu S11/2016 ze
dne 17.10.2016, vyhodnocení veřejné zakázky a zadání realizace stavebních prací
„ELIŠČINA ZAHRÁDKA – komplexní úprava dvorku MŠ“ společnosti: SP, spol.
s r. o., IČ: 636 69 480, se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence,
za celkovou cenu 874.877,04 Kč bez DPH;

b)

na základě pověření Usnesením Z 21 184 18 ve smyslu § 94 odst. 2 písm. h)
zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu
s § 16, odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
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rozpočtů, v platném znění, Rozpočtové opatření číslo 08/2018, dle přílohy, které je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

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

III.

ukládá
OFR a OMIR provést potřebné administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

11.

Projekt "Rekonstrukce a dostavba objektu bývalé prádelny"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o postupu projektu
rekonstrukce bývalé prádelny. Dále doporučuje rozhodnout o změně rozsahu projektu a schválit
dohodu o spolupráci s Uraganem Zbraslav, z.s.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 242 18

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav:
a) vzít na vědomí informaci o postupu projektu "Rekonstrukce objektu bývalé
prádelny";
b) rozhodnout o změně rozsahu projektu stavby „Rekonstrukce a dostavba objektu
č.p. 688, v ul. U Prádelny, Praha-Zbraslav“, ve smyslu vypuštění dětského lesního
hřiště a mlatové herní plochy z projektu;
c) schválit Dohodu o spolupráci při realizaci projektu „Rekonstrukce a dostavba
objektu č.p. 688, v ul. U Prádelny, Praha-Zbraslav“ a základních parametrech
budoucího nájemního vztahu, v předloženém znění;

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením tohoto
materiálu na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.

12.

Žádost o splátkový kalendář - ASČR z.s.
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Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, schválila splátkový kalendář za vyúčtování služeb 2017 Záchranné
službě Asociace samaritánů ČR
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 243 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Prohlášení o uznání dluhu a žádost Asociace samaritánů České Republiky Prahazápad z.s., U Včely 1442, 156 00 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 50.499 Kč, která bude uhrazena v 5ti
splátkách takto:
1. první splátka ve výši 8.675 Kč do 30.06.2018
2. druhá až čtvrtá splátka ve výši 10.000 Kč k 30.09.2018
3. pátá splátka ve výši 11.824 Kč do 30.10.2018
za podmínek uvedených v Prohlášení o uznání dluhu a žádosti nájemce č.j.
2436/2018/OMH ze dne 24.05.2018 o schválení splátkového kalendáře, dle bodu
I. tohoto usnesení;

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

13.

Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic – Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Paní ředitelka školní jídelny požádala o souhlas s pořízením elektrického kráječe na knedlíky z
fondu investic příspěvkové organizace. Rada souhlasila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 244 18

Rada městské části

9

I.

souhlasí
v souladu s článkem 6 odst. 5 platné Zřizovací listiny Příspěvkové organizace
Zařízení školního stravování, IČ: 708 79 273, s pořízením zařízení z fondu
investic příspěvkové organizace Zařízení školního stravování, v souladu s § 31
odst. 2, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve výši do 50.000 Kč, na základě žádosti č. j. 2321/2018/OKT ze dne
17.5.2018;

II.

ukládá
OKT informovat žadatele o usnesení RMČ.

14.

Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Zuzana Wildová
Rada vzala na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky
MŠ Matjuchinova a v souladu s doporučením komise jmenovala do této funkce paní Bc. Hanu
Hánělovou, MBA.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 245 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele
příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova, se sídlem: U Lékárny 592,
156 00 Praha-Zbraslav, IČ: 684 04 379, ze dne 7. 6. 2018 a doporučení konkursní
komise o výsledném pořadí uchazečů konkursního řízení;

II.

jmenuje
v souladu s ustanovením § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním
městě Praze, a ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v
platném znění,
Bc. Hanu Hánělovou, MBA,
ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova, se sídlem: U
Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbraslav, IČ: 684 04 379, s účinností od 1. 8. 2018,
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na období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitelky školy s možností
prodloužení dle platných právních předpisů;

III.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

15.

Pronájem Divadla Jana Kašky - Amatérská divadelní asociace
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada, na základě žádosti, schválila uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu nebytového prostoru
v Divadle Jana Kašky Amatérské divadelní asociaci pro uspořádání přehlídky amatérských
divadelních souborů "Kaškova Zbraslav". Akce se bude konat 24.11.2018.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 246 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu nebytového prostoru v divadle Jana
Kašky právnické osobě: Amatérské divadelní asociaci, IČ: 003 00 101, se sídlem
Praha 15 – Hostivař, Záveská 871/2, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní kroky a zajistit v požadovaném termínu
zpřístupnění pronajatých prostor.
Termín: 24.11.2018

16.

Žádost o výpůjčku Městské zahrady - křest knihy
Předkladatel: Radek Rejna
Rada, na základě žádosti, schválila výpůjčku Městské zahrady z důvodu uspořádání křtu knihy.
Křest knihy proběhne dne 24.6.2018 od 17 h do 23 h.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 247 18
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Rada městské části

I.

schvaluje
výpůjčku Městské zahrady na pozemku č.p. 142 v k. ú. Zbraslav, v neděli 24. 6.
2018 od 17:00 - 23:00 hodin, na základě žádosti č.j. 2632/2018/OŽP;

II.

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

17.

Žádost o zapůjčení Městské zahrady za účelem cvičení Taj-či
Předkladatel: Radek Rejna
Rada, na základě žádosti, schválila výpůjčku Městské zahrady za účelem cvičení Taj-či, a to v
období letních prázdnin.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 248 18

Rada městské části

I.

schvaluje
výpůjčku Městské zahrady na pozemku č.p. 142, v k. ú. Zbraslav, za účelem
cvičení Taj-či, a to v období letních prázdnin, popř. i září a to vždy v pondělí od
19:00 do 20:30, na základě žádosti společnosti KONDICE - STYL, s. r. o., IČ: 035
59 033 se sídlem: Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6 - Dejvice, na základě žádosti
č.j. 2691/2018/OŽP ze dne 7. 6. 2018;

II.

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

18.

Informace pro zastupitele, členy výborů zastupitelstva a členy komisí rady k nařízení
GDPR
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci k nařízení GDPR. Účelem předložené
informace je seznámit zastupitele, členy výborů a komisí se základními povinnostmi, které
přináší Nařízení GDPR.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 22 249 18

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav vzít na vědomí Informaci pro zastupitele, členy
výborů zastupitelstva a členy komisí rady k nařízení GDPR, v předloženém znění;

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením materiálu dle
bodu I. tohoto usnesení na nejbližší zasedání Zastupitelstvu městské části PrahaZbraslav.

19.

Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav pro volební období 2018-2022
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada předkládá zastupitelům materiál, který se týká stanovení počtu zastupitelů pro příští
volební období.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 250 18

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav v souladu s § 88 odst. 1) zákona číslo 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, stanovit počet členů zastupitelstva na volební období
2018-2022 na 17,

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením tohoto
materiálu na nejbližší zasedání Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

20.

Rozpočtové opatření 6/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného
rozpočtu o částku 1.620.800 Kč. Zvýšení rozpočtu se skládá z nařízeného odvodu poloviny
nedočerpané části závazného ukazatele hospodaření ZŠ Vladislava Vančury, a zvýšení rozpočtu
v souvislosti s usnesením Městského soudu v Praze - náhrada nákladů řízení před soudem - MŠ
Matjuchinova.
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souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 251 18

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav schválit v souladu s ustanovením
§ 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, Rozpočtové opatření číslo 6/2018 ve znění přílohy,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

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

21.

Rozpočtové opatření 7/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 37.900
Kč v souvislosti se zapojením dosud nerozpočtovaných příjmů.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 252 18

Rada městské části

I.

schvaluje
na základě pověření Usnesením číslo Z 21 184 18 ve smyslu § 94 odst. 2 písm. h)
zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu
s § 16, odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, Rozpočtové opatření číslo 7/2018, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

22.

Rozpočtové opatření 3025/2018
Předkladatel: Zuzana Wildová
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Rada schválila rozpočtové opatření. Zastupitelstvo hl. m. Prahy poskytlo účelovou neinvestiční
dotaci určenou na mzdové náklady asistentů pedagoga ve výši 101.200 Kč.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 22 253 18

Rada městské části

I.

schvaluje
na základě pověření Usnesením číslo Z 21 184 18 ve smyslu § 94 odst. 2 písm. h)
zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu
s § 16, odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, Rozpočtové opatření číslo 3025/2018, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

23.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Ing. Radek Rejna
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