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1.

Zahájení

2

2.

Připomínky MČ Praha-Zbraslav k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního
plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj
území
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu souhlasit s podáním připomínek k vystavenému
návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP hl.
m. Prahy na udržitelný rozvoj území.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 257 18

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s podáním připomínek k vystavenému
návrhu Územního plánu hl. m. Prahy a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního
plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) na udržitelný rozvoj území, podle §
50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a podle § 89 odst. 1 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů a podle § 25c Obecně závazné vyhlášky č. 55/2000
Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, dle Přílohy č. 1 a
Přílohy č. 2, z nichž tyto připomínky považuje městská část za zásadní:
Příloha č. 1: 2 - 10, 12 - 18, 20 - 23, 25 - 42, Příloha č. 2;

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav uložit starostce MČ Praha-Zbraslav, Ing.
Zuzaně Vejvodové, zajistit zpracování podrobnějšího odůvodnění a podání těchto
připomínek nejpozději do dne 26. 7. 2018;

III.

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

3.

Pronájem pozemku pod garáží parc. č. 1309/7 o výměře 22 m² v k. ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Na zveřejněný záměr pronájmu pozemku pod garáží se přihlásil jeden zájemce. Rada souhlasila
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce.
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souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 258 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží parc. č. 1309/7
o výměře 22 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 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 PrahaZbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, zájemci na základě
přihlášení se na zveřejněný záměr čj. 2619/2018/OMIR ze dne 4.6.2018, za cenu
85 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.

4.

Záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 2912/7 a část pozemku parc. č. 2912/21 o celkové
výměře 14,6 m² vše v k. ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Městská část obdržela žádost o výpůjčku části pozemku za účelem zaklecování části
kontejnerového stání v ulici Tunelářů z důvodu udržení pořádku v nejbližším okolí. Rada
souhlasila se záměrem vypůjčit část pozemku.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 259 18

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem vypůjčit část pozemku parc. č. 2912/7, druh pozemku: ostatní plocha
a část pozemku parc. č. 2912/21, druh pozemku: ostatní plocha o celkové výměře
14,6 m² vše v k. ú. Zbraslav, pozemky zapsané na LV 1707, vlastnické právo pro
hlavní město Prahu, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená
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správa nemovitostí Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156
00 Praha-Zbraslav, žadatelům na základě žádosti čj.2599/2018/OMIR ze dne
1.6.2018, Bytové družstvo Tunelářů 323-4, družstvo, IČ: 649 47 432, Tunelářů
323, 156 00 Praha-Zbraslav, Bytové družstvo Tunelářů 322, družstvo, IČ: 618 62
843, Tunelářů 322, 156 00 Praha-Zbraslav a Společenství domu Praha-Zbraslav
čp. 321, IČ: 712 44 255, 156 00 Praha-Zbraslav, na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce;

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

5.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 748,
760/1,802,784, 803, 703/1, 708 vše v k. ú. Zbraslav v ulicích Meliorační a Výzkumníků
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene k výše uvedeným pozemkům. Budoucí oprávněný je investorem a budoucím
vlastníkem podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - optické a metalické
kabely, vedení NN.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 260 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům
parc. č. 748, 760/1, 802, 784, 803, 703/1, 708, druh pozemků: ostatní plocha, v
k. ú. Zbraslav, zapsaných na LV 1707, vlastnické právo pro hlavní město Praha,
Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí
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 3 - 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 administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

6.

Pronájem budovy č.p. 1594 v ulici Ke Dračkám a funkčně souvisejících pozemků v k. ú.
Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Na vyvěšený záměr pronájmu budovy čp. 1594 v ulici Ke Dračkám se přihlásil jeden zájemce.
Rada schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem budovy s Provozovnou služeb Zbraslav,
spol. s r. o. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 261 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem budovy č.p. 1594 v ulici Ke Dračkám o
podlahové ploše 435 m², umístěnou na pozemcích parc. č. 2025/28 a 2025/30 v
k. ú. Zbraslav a část pozemku parc. č. 2025/25 o výměře 975 m², druh pozemku:
ostatní plocha v k. ú. Zbraslav, pozemek 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, s právnickou osobou: ‘‘Provozovna služeb Zbraslav‘‘ spol. s r. o. ,
IČ: 485 37 772, Žitavského č.p. 571, 156 00 Praha-Zbraslav, na základě přihlášení
se na zveřejněný záměr čj. 2786/2018/OMIR ze dne 12.6.2018, za cenu 44.115
Kč/měsíc (cena obsahuje pronájem uvedené budovy a pozemku a podnájem
pozemku parc. č. 2025/26 o výměře 1 299 m², druh pozemku: ostatní plocha a
pozemku parc. č. 2025/29 o výměře 318 m², druh pozemku: ostatní plocha v k. ú.
Zbraslav, zapsané na LV 1973) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců;

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.
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7.

Dodatek č. 15 ke Smlouvě o nájmu služebního bytu č. 1 na adrese U Lékárny 592, 156 00
Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Nájemce služebního bytu podal žádost o prodloužení nájemní smlouvy. Rada souhlasila s
uzavřením dodatku k nájemní smlouvě. Dodatkem se prodlužuje doba nájmu do 31.7.2020.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 262 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 15 ke Smlouvě o nájmu služebního bytu č. 1 na adrese
U Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbraslav, kterým se prodlužuje doba nájmu
do 31.07.2020, na základě žádost č.j. 2779/2018/OMH ze dne 17.06.2018, 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.

8.

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Změna nebytových prostor Hauptova
596, Praha-Zbraslav"
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo, která je uzavřena na změnu nebytových
prostor v bytovém domě v ulici Hauptova 596. Společnost, která prostory rekonstruuje, zjistila
špatný technický stav podlahy v koupelně, je potřeba provést injektáž z důvodu vlhkosti a dozdít
klenbu. Dodatek řeší navýšení ceny o vícepráce.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 263 18

Rada městské části

I.

souhlasí
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s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Změna nebytových prostor
Hauptova 596, 156 00 Praha-Zbraslav“ se společností Pěkný, s. r. o., se sídlem
Plzeňská 146, 150 00 Praha 5, IČ: 289 19 742, kterým se na základě zjištění z
kontrolního dne (1.6.2018) navyšuje cena o vícepráce ve výši 60.096,94 Kč bez
DPH, 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.

9.

Zrušení výběrového řízení na plnění zakázky malého rozsahu "Nový chodník Baně projekční práce"
Předkladatel: Radek Rejna
Rada zrušila výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu. V termínu pro doručení nabídek
uchazečů nebyly žádné nabídky doručeny.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 264 18

Rada městské části

I.

rozhoduje
o zrušení výběrového řízení na plnění zakázky malého rozsahu "Nový chodník
Baně - projekční práce" z důvodu, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek
neobdržel žádnou nabídku od uchazečů;

II.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní kroky.

10.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu pro investiční akci „Ohrazení na kontejnery
Praha-Zbraslav“
Předkladatel: Radek Rejna
V rámci veřejné zakázky malého rozsahu byly osloveny tři společnosti, z nichž pouze jedna
doručila cenovou nabídku. Společnost DETA, spol. s r. o., která byla vybrána, již pro MČ
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realizovala kontejnerové stání v ulici Nad Kamínkou. Rada schválila zadání zakázky jmenované
společnosti.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 265 18

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu S 11/2016 ze dne
17.10.2016, zadání veřejné zakázky „Ohrazení na kontejnery Praha-Zbraslav“,
společnosti: DETA, spol. s r. o., IČ: 471 53 059, se sídlem: Pod Vrbami 3, 792 01
Bruntál, za cenu 873.100,00 Kč, bez DPH;

II.

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

III.

ukládá
OŽP provést potřebné administrativní kroky.

11.

Stanovení maximálního počtu dětí ve třídách MŠ Matjuchinova - výjimka z nejvyššího
počtu dětí ve třídě
Předkladatel: Zuzana Wildová
Na základě žádosti ředitelky MŠ Matjuchinova, neschválila rada návrh paní ředitelky na
výjimku ve stanovení počtu tříd a dětí ve třídách z důvodu překročení maximálního počtu
vzdělávaných dětí ve třídách. Rada deklarovala platnost Výjimky, která byla schválena v dubnu
2017.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 266 18

Rada městské části

I.

neschvaluje
návrh ředitelky MŠ Matjuchinova na stanovení počtu tříd a dětí ve třídách, č.j.:
2575/2018/OKT ze dne 31.5.2018, z důvodu překročení maximálního počtu
vzdělávaných dětí ve třídách, v rozporu s § 23 odst. 5) Zákona 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
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(školský zákon), kdy tento počet je limitován stanoviskem Hygienické stanice
hlavního města Prahy, jako místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví,
s platnými stanovisky tohoto orgánu: č.j. HSHMP 20496/2015 ze dne 25.5.2015,
č. j. HSHMP 20499/2015 ze dne 25.5.2015 a stanoviska čj. HSHMP 20503/2015
ze dne 25.5.2015;

II.

deklaruje
platnost Výjimky zřizovatele schválené na dobu neurčitou usnesením R 9 152 17
ze dne 5.4.2017, do maximálního počtu 196 dětí, v souladu s údajem zapsaným v
rejstříku škola a školských zařízení a v souladu se stanoviskem Hygienické stanice
hlavního města Prahy, jako věcně a místně příslušného orgánu ochrany veřejného
zdraví;

III.

ukládá
OKT informovat ředitelku školy o usnesení RMČ.

12.

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Parkem
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu ředitelce Mateřské školy Nad Parkem.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 267 18

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská
škola Nad Parkem, IČ: 700 98 093, se sídlem: Nad Parkem 1181, 156 00 PrahaZbraslav, Mgr. et Mgr. Kamile Weberové Kuchařové, dle návrhu, který je
neveřejnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
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13.

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu ředitelce Zařízení školního stravování v Praze-Zbraslavi.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 268 18

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu ředitelce příspěvkové organizace Zařízení
školního stravování Praha-Zbraslav, IČ: 708 79 273, se sídlem: U lékárny 592,
156 00 Praha – Zbraslav, paní Renatě Sellákové, dle návrhu, který je neveřejnou
součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

14.

Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní škola Vladislava Vančury, PrahaZbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu řediteli Základní školy Vladislava Vančury.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 269 18

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní
škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav, IČ: 613 86 961, se sídlem: Hauptova
591, Mgr. Jiřímu Kovaříkovi, dle návrhu, který je neveřejnou součástí tohoto
usnesení;

II.

ukládá
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OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
15.

Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu řediteli Základní umělecké školy v Praze-Zbraslavi.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 270 18

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Praha-Zbraslav, IČ: 673 63 237, se sídlem: Opata Konráda 1196;
156 00 Praha - Zbraslav, Mgr. Karlu Nedomovi, dle návrhu, který je neveřejnou
součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

16.

Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřská
škola Nad Parkem za období od 01.01.2017 do 31.12.2017
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada vzala na vědomí Protokol z veřejnosprávní kontroly za období od 1.1.2017 do 31.12.2017,
která proběhla v MŠ Nad Parkem.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 271 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Protokol z veřejnosprávní kontroly ze dne 16.03.2018, zřízené příspěvkové
organizace Mateřská škola Nad Parkem, IČ: 700 98 093, se sídlem Nad
Parkem 1181, 156 00 Praha-Zbraslav, za období od 1.1.2017 do 31.12.2017, v
předloženém znění;
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II.

17.

ukládá
a)

ředitelce příspěvkové organizace postupovat dle doporučení kontrolní skupiny
vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků,

b)

OFR informovat statutárního zástupce organizace o usnesení RMČ.

Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace Zařízení
školního stravování Praha-Zbraslav za období od 01.01.2017 do 31.12.2017
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada vzala na vědomí Protokol z veřejnosprávní kontroly za období od 1.1.2017 do 31.12.2017,
která proběhla v Zařízení školního stravování v Praze-Zbraslavi.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 272 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Protokol z veřejnosprávní kontroly ze dne 20.03.2018, zřízené příspěvkové
organizace Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav, IČ: 708 79 273, se sídlem
U Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbraslav, za období od 1.1.2017 do 31.12.2017, v
předloženém znění;

II.

18.

ukládá
a)

ředitelce příspěvkové organizace postupovat dle doporučení kontrolní skupiny
vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků,

b)

OFR informovat statutárního zástupce organizace o usnesení RMČ.

Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní
škola Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav za období od 01.01.2017 do 31.12.2017
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada vzala na vědomí Protokol z veřejnosprávní kontroly za období od 1.1.2017 do 31.12.2017,
která proběhla v ZŠ Vladislava Vančury.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 273 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
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Protokol z veřejnosprávní kontroly ze dne 25.05.2018, zřízené příspěvkové
organizace Základní škola Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 961,
se sídlem Hauptova 591, 156 00 Praha-Zbraslav, za období od 1.1.2017 do
31.12.2017, v předloženém znění;

II.

19.

ukládá
a)

řediteli příspěvkové organizace postupovat dle doporučení a nálezů kontrolní a
odstranit zjištěné nedostatky,

b)

OFR informovat statutárního zástupce organizace o usnesení RMČ.

Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Praha-Zbraslav za období od 01.01.2017 do 31.12.2017
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada vzala na vědomí Protokol z veřejnosprávní kontroly za období od 1.1.2017 do 31.12.2017,
která proběhla v Základní umělecké škole v Praze-Zbraslavi.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 274 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Protokol z veřejnosprávní kontroly ze dne 12.04.2018, zřízené příspěvkové
organizace Základní umělecká škola Praha-Zbraslav, IČ: 673 63 237, se
sídlem Opata Konráda 1196, 156 00 Praha-Zbraslav, za období od 1.1.2017 do
31.12.2018, v předloženém znění;

II.

20.

ukládá
a)

řediteli příspěvkové organizace postupovat dle doporučení kontrolní skupiny
vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků,

b)

OFR informovat statutárního zástupce organizace o usnesení RMČ.

Rozpočtové opatření 9/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
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Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o technický přesun finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu v částce 300.000 Kč. MČ obdržela od MHMP jako dotaci finance z
výtěžku výherních hracích přístrojů.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 275 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 9/2018, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

21.

Rozpočtové opatření 10/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu v částce 200.000 Kč. Jedná se o přesun mezi jednotlivými kapitolami nebytové hospodářství a investiční akce.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 276 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 10/2018, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

15

22.

Rozpočtové opatření 11/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu v částce 170.000 Kč. Jedná se o přesun mezi rozpočtovou rezervou a
investiční akcí.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 277 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 11/2018, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

23.

Rozpočtové opatření 12/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu v částce 178.000 Kč. Jedná se o přesun mezi jednotlivými položkami - ZŠ
Hauptova a rozšíření ZŠ.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 278 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 12/2018, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
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OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
24.

Rozpočtové opatření 3027/2018
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 2.549.100
Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy poskytlo MČ účelovou neinvestiční dotaci určenou pro školy
a školská zařízení, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního
školství.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 279 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 3027/2018, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

25.

Rozpočtové opatření 3063/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 500.000
Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy poskytlo MČ účelovou investičních dotaci na projekty na
podporu v oblasti přístupnosti a odstraňovaní bariér na území hl. m. Prahy na rok 2018. MČ byly
přiděleny tyto prostředky na projekt Revitalizace zpevněných ploch ZŠ Nad Parkem.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 280 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
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rozpočtů, v platném znění, Rozpočtové opatření číslo 3063/2018, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

26.

Rozpočtové opatření 3093/2018
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 46.700
Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy poskytlo MČ účelovou neinvestiční dotaci určenou na projekt
Dotazníkové šetření - průzkum pro plánování sociálních služeb.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 281 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 3093/2018, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

27.

Rozpočtové opatření 7004/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 6.657.800
Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy poskytlo MČ účelovou investiční dotaci určenou na akci
Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 282 18

Rada městské části

I.

schvaluje
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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 7004/2018, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

28.

Rozpočtová opatření 8006/2018 a 8007/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtová opatření. Jedná se o snížení schváleného rozpočtu na rok 2018,
na základě finančního vypořádání za rok 2017, o částku 61.700 Kč (volby do PS ČR, ZŠ
bezpečné klima ve školách). Dále jde o snížení rozpočtu o částku 105.200 Kč (zkoušky
odborné způsobilosti, asistent pedagoga, Městská zahrada, doplatky místních poplatků 2017). A
zvýšení schváleného rozpočtu o částku 489.100 Kč, kde se jedná o částečné pokrytí finančních
prostředků vynaložených v roce 2017 na projekty Participativního rozpočtu.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 283 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, Rozpočtová opatření číslo 8006/2018 a 8007/2018, dle
příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

29.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Sanace vlhkostních poruch
sklepních prostor ZŠ Vladislava Vančury“
Předkladatel: Hana Haubertová, Zuzana Vejvodová
OMH oslovil čtyři stavební společnosti k předložení nabídek na stavební práce, které se týkají
sanace sklepních prostor v Základní škole Vl. Vančury. Cenovou nabídku zaslala pouze jedna
společnost. Rada schválila zadání zakázky společnosti SP, spol. s r. o.
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souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 284 18

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu S11/2016
ze dne 17.10.2016, zadání veřejné zakázky „Sanace vlhkostních poruch sklepních
prostor ZŠ Vladislava Vančury“ společnosti SP, spol. s r. o., se sídlem: Na
Bambouzku 204, 155 31 Praha-Lipence, IČ: 636 69 480, za cenu 497.606 Kč bez
DPH;

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní kroky.

30.

Směrnice číslo S 02/2018 k výkonu činností - zpracování osobních údajů dle Nařízení
GDPR
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila Směrnici č. S 02/2018, která se týká zpracování osobních údajů dle Nařízení
GDPR.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 285 18

Rada městské části

I.

schvaluje
Směrnici číslo S 02/2018 k výkonu činností - zpracování osobních údajů dle
Nařízení GDPR, Nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, v předloženém znění,
s účinností od 25. 5. 2018;

II.

ukládá
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OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
31.

Směrnice číslo S 03/2018 k zajištění práva subjektu údajů na přístup k informacím dle
Nařízení GDPR
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila Směrnici č. S 03/2018 k zajištění práva subjektu údajů na přístup k informacím
dle Nařízení GDPR.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 286 18

Rada městské části

I.

schvaluje
Směrnici číslo S 03/2018 k zajištění práva subjektu údajů na přístup k informacím
dle Nařízení GDPR, Nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, v předloženém
znění, s účinností od 25. 5. 2018;

II.

svěřuje
v souladu s § 94, odst. 3) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
pravomoc k dalším aktualizacím a úpravám směrnice dle bodu I tohoto usnesení
tajemnici ÚMČ Praha-Zbraslav;

III.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

32.

Směrnice číslo S 04/2018 k výkonu činností Pověřence a povinností správce osobních údajů
dle Nařízení GDPR
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila Směrnici č. S 04/2018 k výkonu činností Pověřence a povinností správce
osobních údajů dle Nařízení GDPR.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 287 18

Rada městské části

I.

schvaluje
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Směrnici číslo S 04/2018 k výkonu činností Pověřence a povinností správce
osobních údajů dle Nařízení GDPR, Nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, v
předloženém znění, s účinností od 25. 5. 2018;

II.

svěřuje
v souladu s § 94, odst. 3) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
pravomoc k dalším aktualizacím a úpravám směrnice dle bodu I tohoto usnesení
tajemnici ÚMČ Praha-Zbraslav;

III.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

33.

Směrnice číslo S 05/2018 k používání výpočetní techniky zaměstnavatele a postup
zabezpečení úkonů při práci touto technikou dle Nařízení GDPR
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila Směrnici č. S 05/2018 k používání výpočetní techniky zaměstnavatele a postup
zabezpečení úkonů při práci touto technikou dle Nařízení GDPR.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 288 18

Rada městské části

I.

schvaluje
Směrnici číslo S 05/2018 k používání výpočetní techniky zaměstnavatele a
postup zabezpečení úkonů při práci touto technikou dle Nařízení GDPR, Nařízení
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, v předloženém znění, s účinností od 25. 5. 2018;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

34.

Směrnice číslo S 06/2018 k zajištění zpracování osobních údajů na pracovišti dle Nařízení
GDPR
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila Směrnici č. S 06/2018 k zajištění zpracování osobních údajů na pracovišti dle
Nařízení GDPR.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 24 289 18

Rada městské části

I.

schvaluje
Směrnici číslo S 05/2018 k zajištění zpracování osobních údajů na pracovišti dle
Nařízení GDPR, Nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, v předloženém znění,
s účinností od 25. 5. 2018;

II.

svěřuje
v souladu s § 94, odst. 3) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
pravomoc k dalším aktualizacím a úpravám směrnice dle bodu I tohoto usnesení
tajemnici ÚMČ Praha-Zbraslav;

III.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

35.

Odpis pohledávky dlužníka pro nedobytnost - č.j.: 67/3-5664/2010 ze dne 6. 1. 2011
Předkladatel: Hana Haubertová
Rada souhlasila se zastavením exekuce a s odpisem pohledávky (pokuta za přestupek) ve výši
500 Kč z důvodu její nevymahatelnosti.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 290 18

Rada městské části

I.

souhlasí
se zastavením exekuce 14 EXE 3816/2012-19 a s odpisem pohledávky
(pokuty za přestupek) ve výši 500 Kč uložené v řízení o přestupku č.j.:
67/3-5664/2010 ze dne 6. 1. 2011 které nabylo právní moci dne 2. 2. 2011, z
důvodu nevymahatelnosti;

II.

ukládá
OFR a OSV zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

36.

Odpis pohledávky dlužníka pro nedobytnost - č.j.: 67/3-1686/2013 ze dne 29. 8. 2013
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Předkladatel: Hana Haubertová
Rada souhlasila s odpisem pohledávky (pokuta za přestupek) ve výši 1.500 Kč z důvodu její
nevymahatelnosti.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 291 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s odpisem pohledávky (pokuty za přestupek) ve výši 1.500 Kč uložené
rozhodnutím v řízení o přestupku č.j.: 67/3-1686/2013 dne 29. 8. 2013, které
nabylo právní moci dne 1. 10. 2013, z důvodu nevymahatelnosti;

II.

ukládá
OFR a OSV zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

37.

Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu stavby „SLUNEČNÍ MĚSTO –
revitalizace prostranství“
Předkladatel: Radek Rejna
Rada vyhlásila Výzvu na plnění zakázky malého rozsahu, která se týká revitalizace prostranství
Slunečního města. Studie revitalizace prostranství navrhuje na pozemku vytvořit klidnou
oddychovou zónu pro veřejnost všech generací, která respektuje stávající vyšlapané cesty.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 292 18

Rada městské části

I.

vyhlašuje
Výzvu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek na plnění zakázky malého rozsahu „SLUNEČNÍ MĚSTO – revitalizace
prostranství“;

II.

schvaluje
a)

text výzvy k podání nabídky dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„SLUNEČNÍ MĚSTO – revitalizace prostranství“ v předloženém znění;
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b)

III.

seznam dodavatelů, kteří budou osloveni k podání nabídky na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu „SLUNEČNÍ MĚSTO – revitalizace prostranství“ v
předloženém znění;

jmenuje
členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu „SLUNEČNÍ MĚSTO – revitalizace
prostranství“, v předloženém znění;

IV.

ukládá
OMIR realizovat potřebné administrativní kroky.

38.

Dodatek ke smlouvě o nájmu a splátkový kalendář na byt 39 El. Přemyslovny 437
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada vzala na vědomí prohlášení o uznání dluhu a žádost nájemce bytu v ulici El. Přemyslovny
o schválení splátkového kalendáře. Rada schválila splátkový kalendář a souhlasila s
prodloužením smlouvy o nájmu bytu do 31.12.2018.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 24 293 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Prohlášení o uznání dluhu a žádost nájemce bytu č. 39 na adrese El. Přemyslovny
437, 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 15.840 Kč, která bude uhrazena v 16
splátkách takto:
• první až patnáctá splátka ve výši 1.000 Kč do 30.09.2019
• šestnáctá splátka ve výši 840 Kč k 31.10.2019
za podmínek uvedených v Prohlášení o uznání dluhu a žádosti nájemce č.j.
2922/2018/OMH ze dne 22.06.2018 o schválení splátkového kalendáře, dle bodu
I. tohoto usnesení;
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III.

souhlasí
s prodloužením smlouvy o nájmu bytu č. 39 na adrese El. Přemyslovny 437, 156
00 Praha-Zbraslav na dobu určitou do 31.12.2018, a poskytnutí slevy ve výši
20% v souladu s Bytovou koncepcí MČ Praha-Zbraslav, na základě žádosti č.j.
2631/2018/OMH ze dne 04.06.2018, za podmínky uzavření a plnění Zakázky o
sociální práci s Odborem sociálních agendy ÚMČ Praha-Zbraslav;

IV.

ukládá
OSA a OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

39.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Bc. Filip Gaspar
místostarosta MČ Praha-Zbraslav
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