Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
26. řádné jednání rady městské části, konané dne
16. 7. 2018 v 15:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

Š. Vacek

Hosté:
Omluvení:

F. Gaspar

Ověřovatelé:

Z. Wildová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu stavby „SLUNEČNÍ MĚSTO - revitalizace
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Stavba P9180, K Interně, obnova kVN S-143777
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Areálové rozvody inženýrských sítí v Přístavu Radotín

5 (5)

Připojení objektů FTTS na síť TMCZ, 3.stavba Praha16-Zbraslav, SITE 14509, 12725,
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6 (6)

Rodinný dům „MILION BABY“

7 (7)

Stavební úpravy domu č.p. 625 U Malé řeky

8 (8)

Stavební úpravy objektu Strakonická čp. 26, Lahovice

9 (9)

Odstranění stavby garáže na pozemku parc.č. 1915 v k.ú. Zbraslav

10 (10)

Uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.č. 2912/7 a části pozemku
parc.č.2912/21 o celkové výměře 14,6m² vše v k.ú. Zbraslav

11 (11)

Podnájem pozemků parc.č. 2025/26 o výměře 1 299m² a parc.č. 2025/29 o výměře 318 m²
vše v k.ú. Zbraslav, zapsaných na LV 1973

12 (12)

Zázemí tenisových kurtů Zbraslav

13 (13)

Záměr pronajmout nebytový prostor - garáž, stojící na pozemku parc.č. 1310/13 o výměře
20m² v k.ú. Zbraslav, lokalita Nad Parkem

14 (14)

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

15 (15)

Finanční dar pro Bytové družstvo Panel

16 (16)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace MŠ Nad Parkem,
Praha-Zbraslav - pořízení herního prvku

17 (17)

Investiční požadavky MČ Praha-Zbraslav z rozpočtu MHMP na rok 2019
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18 (18)

Žádost o povolení zapůjčení parkoviště na Zbraslavském náměstí dne 8.9.2018 pro konání
akce 51. ročník mezinárodní jízdy historických vozidel Zbraslav – Jíloviště

19 (19)

Žádost o zápis změny údaje v rejstříku škol a školských zařízení – MŠ Matjuchinova

20 (20)

Uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu nebytového prostoru – M. Trnavský

21 (21)

Uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu nebytového prostoru - Twin Star Film, s. r. o.

22 (22)

Uzavření trojstranné smlouvy o užití části objektu

23 (23)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu stavby „SLUNEČNÍ MĚSTO - revitalizace
prostranství“
Předkladatel: Radek Rejna
Na základě vypsané veřejné zakázky týkající se revitalizace prostranství na Slunečním městě, se
přihlásili 2 uchazeči. Hodnotící komise doporučila vítěze, kterým je společnost Imramovská vegetační úpravy, s. r. o., která nejlépe splnila zadávací podmínky. Rada vzala zprávu komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek na vědomí a rozhodla o vítězi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 295 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek;

II.

III.

rozhoduje
a)

o vítězi výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu SLUNEČNÍ
MĚSTO - revitalizace prostranství“, kterým je společnost Imramovská - vegeteční
úpravy, s. r. o. IČ: 271 51 514 se sídlem: Mladoboleslavská 489, 190 17 Praha 9 Vinoř, za cenu 3.319.535,33 Kč bez DPH;

b)

o druhém v pořadí - společnost SP spol. s r. o., IČ: 636 69 480, se sídlem: Na
Bambouzku 204, 155 31 Praha 5, za cenu 4.764.000,00 Kč bez DPH;

souhlasí
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s uzavřením smlouvy se společností Imramovská - vegeteční úpravy, s. r. o., IČ:
271 51 514 se sídlem: Mladoboleslavská 489, 190 17 Praha 9 - Vinoř, za cenu
3.319.535,33 Kč bez DPH;

IV.

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

V.

ukládá
OMIR informovat vítěze výběrového řízení o usnesení RMČ a zajistit
administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

3.

Stavba P9180, K Interně, obnova kVN S-143777
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením souhlasila s projektem stavby a jeho následnou realizací. Předmětem
projektu je výměna stávajících kabelů VN z důvodu bezporuchové dodávky elektřiny v dotčené
oblasti.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 296 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s projektem stavby „P9180 K Interně, obnova kVN S-143777“ a následnou
realizací, na základě žádosti č.j.: 2890/2018/OMIR ze dne 20.06.2018, za
podmínky, že budou splněny požadavky stanovené OMH ve vyjádření č.j.
2891/2018/OMH/ŠVa ze dne 26.6.2018;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

4.

Areálové rozvody inženýrských sítí v Přístavu Radotín
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada, na základě žádosti, souhlasila s předloženou projektovou dokumentací pro územní souhlas
výše uvedené stavby. Předmětem dokumentace je návrh areálových rozvodů inženýrských sítí a
kiosků pro elektro a vodovod za účelem vybudování kiosků pro lodě kotvící v přístavu Radotín.
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souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 297 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou dokumentací pro územní souhlas stavby “Areálové rozvody
inženýrských sítí v Přístavu Radotín“, na základě žádosti č.j. 3067/2018/OMIR ze
dne 02.07.2018;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

5.

Připojení objektů FTTS na síť TMCZ, 3.stavba Praha16-Zbraslav, SITE 14509, 12725,
10803
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Radě byla předložena projektová dokumentace, která řeší pokládku ochranných prvků
vysokorychlostní sítě elektronických komunikací do úložné trasy pro následné zatažení
optických kabelů. Rada souhlasila s projektovou dokumentací.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 298 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací stavebního záměru ve stupni územního
řízení stavby „Připojení objektů FTTS na síť TMCZ, 3. stavba Praha16-Zbraslav
SITE 14509, 12725, 10803“, na základě žádosti č.j.: 2003/2018/OMIR ze dne
30.04.2018, za podmínky, že budou splněny podmínky stanovené Odborem
místního hospodářství ÚMČ Praha-Zbraslav ve vyjádření č.j. 1220/2018/OMH/
ŠVa ze dne 13.03.2018 a podmínky stanovené ve vyjádření Institutu plánování a
rozvoje hlavního města Prahy, č.j. 2811/18 ze dne 22.06.2018;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

6.

Rodinný dům „MILION BABY“
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Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada se zabývala žádostí majitele rekreační chaty. Majitel má zájem přestavit stávající objekt na
nepodsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím s kapacitou jedné bytové jednotky.
Stavební komise s projektovou dokumentací souhlasila bez připomínek. Rada souhlasila se
stavebním záměrem stavby.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 299 18

Rada městské části

I.

souhlasí
se stavebním záměrem stavby “Rodinný dům MILION BABY“ na pozemcích
parc. č. 2492 a 2493/2 vše v k. ú. Zbraslav, na základě žádosti č.j.: 2685/2018/
OMIR ze dne 07.06.2018;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

7.

Stavební úpravy domu č.p. 625 U Malé řeky
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada vydala dodatečný souhlas ke stavebním úpravám domu v ulici U Malé řeky. Investorem
stavby je Veterinární klinika Zbraslav. Stavební úpravy se týkají osazení dvou střešních oken a
dvou oken obytných místností na jižní straně. Dále umístění vstupu ze dvora nad vstupem do
ordinace s dřevěným schodištěm se zábradlím.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 300 18

Rada městské části

I.

vydává
dodatečný souhlas ke stavebním úpravám domu č.p. 625 U Malé řeky na pozemku
parc. č. 143 v k. ú. Zbraslav, na základě žádosti č.j.: 2709/2018/OMIR ze dne
08.06.2018, s ohledem na skutečnost, že stavební práce již proběhly;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

8.

Stavební úpravy objektu Strakonická čp. 26, Lahovice
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Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s předloženou projektovou dokumentací ke sloučenému územnímu a
stavebnímu řízení stavby. Stavební úpravy, které se týkají stávajícího objektu, spočívají
ve změně stavby na provozní budovu, a to pro skladování a prezentaci výrobků včetně
kancelářského zázemí.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 301 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací ke sloučenému územnímu a stavebnímu
řízení stavby “Stavební úpravy objektu Strakonická 26, Praha 5 - Lahovice“ na
pozemcích parc. č. 320 a 319/5 vše v k. ú. Lahovice, na základě žádosti č. j.:
2004/2018/OMIR ze dne 30.04.2018;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

9.

Odstranění stavby garáže na pozemku parc.č. 1915 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s předloženou dokumentací bouracích prací. Předmětem dokumentace je
odstranění stávající stavby - samostatně stojící garáže. Důvodem odstranění garáže je výstavba
nového rodinného domu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 302 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou dokumentací bouracích prací objektu stávající garáže na pozemku
parc. č. 1915 v k. ú. Zbraslav, na základě žádosti č.j. 2976/2018/OMIR ze dne
26.06.2018;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.
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10.

Uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.č. 2912/7 a části pozemku parc.č.2912/21
o celkové výměře 14,6m² vše v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Na vyvěšený záměr výpůjčky části pozemků se přihlásila dvě bytová družstva v ulici Tunelářů a
Společenství domu Praha-Zbraslav. O výpůjčku pozemků mají zájem z důvodu zaklecování části
kontejnerového stání pro udržení pořádku v nejbližším okolí.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 303 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 2912/7, druh pozemku:
ostatní plocha a část pozemku parc. č. 2912/21, druh pozemku: ostatní plocha
o celkové výměře 14,6m² 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 správa nemovitostí Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské
náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav,
s Bytovým družstvem Tunelářů 323-4, družstvo, IČ: 649 47 432, se sídlem:
Tunelářů 323, 156 00 Praha-Zbraslav,
s Bytovým družstvem Tunelářů 322, družstvo, IČ: 618 62 843, se sídlem: Tunelářů
322, 156 00 Praha-Zbraslav
a Společenstvím domu Praha-Zbraslav čp. 321, IČ: 712 44 255, se sídlem:
Tunelářů 321, 156 00 Praha-Zbraslav,
na základě přihlášení se na zveřejněný záměr čj. 2991/2018/OMIR ze dne
27.6.2018, 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.

11.

Podnájem pozemků parc.č. 2025/26 o výměře 1 299m² a parc.č. 2025/29 o výměře 318 m²
vše v k.ú. Zbraslav, zapsaných na LV 1973
Předkladatel: Marta Spáčilová, Filip Gaspar
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Rada schválila uzavření Smlouvy o podnájmu pozemků s Provozovnou služeb Zbraslav.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 304 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o podnájmu pozemků 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, s právnickou
osobou: ‘‘Provozovna služeb Zbraslav‘‘ spol. s r. o., IČ: 485 37 772, Žitavského
č.p. 571, 156 00 Praha-Zbraslav, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
související se Smlouvou o nájmu budovy č.p. 1594 v ulici Ke Dračkám a části
funkčně souvisejícího pozemku parc. č. 2025/25 v k. ú. Zbraslav, schválenou
Usnesením R 24 261 18, ze dne 25.6.2018, za podmínek uvedených v záměru čj.
2649/2018/OMIR (cena 44.115 Kč/měsíc 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.

12.

Zázemí tenisových kurtů Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada projednávala dokumentaci k ohlášení stavby týkající se zázemí tenisových kurtů.
Předmětem dokumentace je nástavba a přístavba skladu se změnou využití na služební byt a
zázemí kurtů. Jedná se o dvoupodlažní objekt s podzemním podlažím zapuštěným v terénním
valu, který bude napojen na stávající přípojky inženýrských sítí. Stavební komise souhlasila se
záměrem bez připomínek. Rada s dokumentací souhlasila.
souhlasí 3, nesouhlasí 1, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 305 18
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Rada městské části

I.

souhlasí
s dokumentací k ohlášení stavby „Zázemí tenisových kurtů Zbraslav“ na pozemku
parc. č. 3275/8 a 3275/4 vše v k. ú. Zbraslav, na základě žádosti č.j. 2669/2017/
OMIR ze dne 09.08.2017;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

13.

Záměr pronajmout nebytový prostor - garáž, stojící na pozemku parc.č. 1310/13 o výměře
20m² v k.ú. Zbraslav, lokalita Nad Parkem
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada odsouhlasila záměr pronájmu nebytového prostoru - garáže, za účelem parkování
přívěsného vozíku a skladování drobných věcí.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 306 18

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout nebytový prostor - garáž, stojící na pozemku parc. č.
1310/13 o výměře 20 m², v k. ú. Zbraslav, vše zapsané 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 žádosti č.j. 3174/2018/OMIR ze dne
10.7.2018, fyzické osobě podnikající: panu Ondřeji Adamovi, IČ: 766 65 003,
Lipenecká 5, 156 00 Praha-Zbraslav, za cenu 5.465 Kč/rok, na dobu určitou 12 let;

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

14.

Prodloužení lhůty pro vyklizení bytu č. 68 na adrese Vl.Vančury 631, 156 00 PrahaZbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě žádosti, souhlasila rada s prodloužením lhůty pro vyklizení bytu v ulici Vladislava
Vančury.
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souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 307 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s prodloužením lhůty pro vyklizení bytu č. 68 na adrese Vl. Vančury 631, 156 00
Praha-Zbraslav do 31.07.2018, na základě žádosti č.j. 3055/2018/OMH ze dne
02.07.2018;

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ Praha-Zbraslav.

15.

Finanční dar pro Bytové družstvo Panel
Předkladatel: Radek Rejna
Rada souhlasila s poskytnutím finančního daru ve výši 1.200 Kč na zálivkovou vodu Bytovému
družstvu Panel v ulici Tunelářů. Majitelé domu se snaží zlepšit vzhled veřejného prostoru péčí o
zeleň.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 308 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s poskytnutím finančního daru v částce 1.200 Kč na zálivkovou vodu právnické
osobě Bytové družstvo Panel, Tunelářů 333, 156 00 Praha-Zbraslav, IČ: 649 47
351, na základě žádosti č.j. 2525/2018/OŽP, ze dne 30.5.2018;

II.

ukládá
OŽP informovat žadatele o usnesení RMČ, OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

16.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace MŠ Nad Parkem,
Praha-Zbraslav - pořízení herního prvku
Předkladatel: Hana Haubertová, Zuzana Wildová
Mateřská škola Nad Parkem oslovila 3 společnosti na dodávku herního prvku. Oslovené
společnosti podaly nabídku. Rada schválila zadání veřejné zakázky na dodávku herního prvku
společnosti Dřevoartikl, spol. s r. o.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 26 309 18

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu S 11/2016
ze dne 17.10.2016, zadání veřejné zakázky na dodávku "Pořízení herního prvku,
MŠ Nad Parkem 1181, 156 00, Praha-Zbraslav", od společnosti DŘEVOARTIKL,
spol. s r. o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo, IČ: 263 06 921, za cenu 152.420
Kč bez DPH, na základě žádosti č. j. 3178/2018/OMIR ze dne 11.7.2018;

II.

souhlasí
s čerpáním z Fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Parkem,
IČ: 700 98 093, za účelem úhrady nákladů veřejné zakázky dle bodu I. tohoto
usnesení, na základě žádosti č.j.: 3177/2018/OKT ze dne 11.7.2018;

III.

ukládá
OKT informovat ředitelku mateřské školy o usnesení RMČ.

17.

Investiční požadavky MČ Praha-Zbraslav z rozpočtu MHMP na rok 2019
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Na základě pokynu odboru rozpočtu MHMP mohou městské části do konce července uplatnit
své požadavky na investiční akce z rozpočtu MHMP na rok 2019. Rada schválila seznam
investičních požadavků.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 310 18

Rada městské části

I.

schvaluje
seznam investičních požadavků MČ Praha-Zbraslav z rozpočtu hlavního města
Prahy na rok 2019, který je přílohou tohoto usnesení;

II.

ukládá
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OMIR ve spolupráci s OFR zpracovat žádosti dle pokynů Odboru rozpočtu
MHMP.
18.

Žádost o povolení zapůjčení parkoviště na Zbraslavském náměstí dne 8.9.2018 pro konání
akce 51. ročník mezinárodní jízdy historických vozidel Zbraslav – Jíloviště
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar
Veteran Car Club Praha se obrátil na radu s žádostí o povolení konání 51. ročníku mezinárodní
jízdy historických vozidel Zbraslav - Jíloviště, a o povolení zapůjčení parkoviště na
Zbraslavském náměstí dne 8.9.2018. Rada souhlasila s konáním akce, a i s bezplatnou zápůjčkou
parkoviště.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 311 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s konáním akce "51. ročník mezinárodní jízdy historických vozidel do vrchu
Zbraslav - Jíloviště", dne 8.9.2018, pořádané spolkem: Veteran Car Club Praha
z.s., IČ: 265 29 092, se sídlem: Záběhlická 125/27, 106 00 Praha 10 – Záběhlice,
a s bezplatným zapůjčením Zbraslavského náměstí v sobotu 8.9.2018 od 6:00 do
16:30 hodin, na základě žádosti č.j. 3160/2018/OMH ze dne 9.7.2018;

II.

19.

ukládá
a)

OMH informovat žadatele o usnesení RMČ;

b)

OMH zajistit úklid prostoru náměstí a trasy závodu v době konání závodu a po
ukončení akce.

Žádost o zápis změny údaje v rejstříku škol a školských zařízení – MŠ Matjuchinova
Předkladatel: Zuzana Wildová, Hana Haubertová
Pro zřizovatele příspěvkových organizací vyplývá ze zákona povinnost požádat orgán, který
vede rejstřík škol a školských zařízení, o zápis změny v údajích o řediteli. Rada odsouhlasila
podání žádosti o zápis změny.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 312 18

Rada městské části

I.

souhlasí
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s podáním žádosti o zápis změny údaje v rejstříku škol a školských zařízení
v souladu s § 149 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v předloženém
znění;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

20.

Uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu nebytového prostoru – M. Trnavský
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Wildová
Rada schválila uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu nebytového prostoru v Divadle Jana
Kašky, v období od 27.8.2018 do 21.9.2018, panu Martinu Trnavskému. Prostory budou
využívány pouze ke zkouškám s malým počtem osob za pracovního osvětlení sálu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 313 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu nebytového prostoru v Divadle Jana
Kašky, v období od 27.8.2018 do 21.9.2018, fyzické osobě: MgA. Martin
Trnavský, IČ: 686 92 129, se sídlem: Slovinská 1326/4, 612 00 Brno - Královo
Pole, 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: 26.8.2018

21.

Uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu nebytového prostoru - Twin Star Film, s. r. o.
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Wildová
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Rada schválila uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu nebytového prostoru v Divadle Jana
Kašky, v období od 22.8.2018 do 24.8.2018, společnosti Twin Star Film, s. r. o. Prostory budou
využívány pro natáčení rozhovorů s českým cestovatelem, etnografem a spisovatelem.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 314 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu nebytového prostoru v Divadle Jana
Kašky, právnické osobě: Twin Star Film, s. r. o, Žitavského 572, Praha-Zbraslav,
156 00, IČ: 043 10 641, 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: 21.8.2018

22.

Uzavření trojstranné smlouvy o užití části objektu
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření trojstranné smlouvy o užití části objektu - Královského sálu dne
21.8.2018 mezi vlastníky objektu, uživatelem objektu a městskou částí. V uvedený den bude sál
využit pro konání koncertu k připomínce okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy,
pořádaného Nadačním fondem Mikuláše Daczického z Heslova.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 26 315 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření trojstranné smlouvy o užití části objektu - Královského sálu dne
21.8.2018, mezi vlastníky objektu, uživatelem objektu a Městskou částí Praha–
Zbraslav, v předloženém znění;
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II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

23.

Různé

Mgr. Zuzana Wildová

Ing. Radek Rejna
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