Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
27. řádné jednání rady městské části, konané dne
30. 7. 2018 ve 14:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (16)

Zahájení

2 (17)

Cyklostezka Modřany - Zbraslav, číslo akce 2950123 - Souhlas s umístěním stavby

3 (18)

Žádost MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 1947/1 v k.ú. Zbraslav

4 (19)

Nákup pozemků parc.č. 1373/29 a parc.č. 1373/30 vše k.ú. Zbraslav za cenu 360 000,- Kč
na základě nabídky ze dne 25.6.2018

5 (20)

Žádost o souhlas s vynětím části pozemku č. parc. 2909/210, k.ú. Zbraslav ze
Zemědělského půdního fondu

6 (21)

Smlouva o výpůjčce místnosti č. 214 v Domě s pečovatelskou službou na dobu určitou od
1.8.2018 do29.8.2018 a Záměr vypůjčit místnost č. 214 v Domě s pečovatelskou službou

7 (22)

Smlouva o zajištění poskytování lékařské služby první pomoci

8 (23)

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova

9 (24)

Stanovení platu ředitelky Mateřské školy Matjuchinova

10 (15)

Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřská
škola Matjuchinova za období od 01.01.2017 do 31.12.2017

11 (25)

Smlouva o spolupráci při pořádání koncertu dne 21.8.2018 - Nadační fond Mikuláše
Daczického z Heslova

12 (26)

Darovací smlouva - finanční podpora účastníka na mistrovství světa

13 (27)

Osmičkový rok pro Zbraslav - SRPEN ´68

14 (28)

Rozpočtové opatření 13/2018

15 (29)

Rozpočtové opatření 2090/2018

16 (30)

Rozpočtové opatření 3061/2018

17 (31)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
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1.

Zahájení

2.

Cyklostezka Modřany - Zbraslav, číslo akce 2950123 - Souhlas s umístěním stavby
Předkladatel: Radek Rejna
OMH předložil radě žádost o souhlas s umístěním stavby, povolením a realizací stavby Cyklostezka Modřany - Zbraslav. Rada s předloženou dokumentací souhlasila.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 316 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou koordinační situací Bf2 a dokumentací stupně DUR+DSP stavby
"Cyklostezka Modřany - Zbraslav, číslo akce 2950123" a s umístěním, povolením
a realizací stavby "Cyklostezka Modřany - Zbraslav, číslo akce 2950123" na
pozemku č. parc. 3152/1, k. ú. Zbraslav, na základě žádosti č.j. 3337/2018/OMH
ze dne 23.7.2018;

II.

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

3.

Žádost MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 1947/1 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada projednávala žádost o prodej části pozemku, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy. Vlastníci
okolních pozemků mají o část pozemku, případně o celý pozemek, zájem, protože pozemek
potřebují jako příjezd k pozemkům, a pro řešení nevyhovujících sítí. Rada vydala nesouhlasné
stanovisko proto, že pozemek byl plánován jako rezerva pro výstavbu nové hasičské zbrojnice.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 317 18

Rada městské části

I.

vydává
zamítavé stanovisko k žádosti o prodej části/celku pozemku parc. č. 1947/1
v k. ú. Zbraslav, zapsaný na LV 1879, ve vlastnictví hl. m. Prahy, na základě
předložené žádosti MHMP 1011589/2018 ze dne 25.6.2018, doručené 9.7.2018
č.j. 3155/2018/OMIR;
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II.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

4.

Nákup pozemků parc.č. 1373/29 a parc.č. 1373/30 vše k.ú. Zbraslav za cenu 360 000,- Kč
na základě nabídky ze dne 25.6.2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada projednávala možný odkup pozemků, které jsou souběžné s ulicí Elišky Přemyslovny.
Na pozemcích je pás veřejného chodníku a pás zeleně. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit
odkup pozemků za cenu 360.000 Kč.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 318 18

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav schválit nákup pozemků parc. č. 1373/29 o
výměře 59 m², druh pozemku: ostatní plocha a parc. č. 1373/30 o výměře 190 m²,
druh pozemku: ostatní plocha vše k. ú. Zbraslav, od spoluvlastníků zapsaných na
LV 1458, za cenu 360.000 Kč, na základě nabídky ze dne 25.6.2018;

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav přijmout příslušné rozpočtové opatření k
zajištění úhrady nákupu pozemků dle bodu I. tohoto usnesení;

III.

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

5.

Žádost o souhlas s vynětím části pozemku č. parc. 2909/210, k.ú. Zbraslav ze
Zemědělského půdního fondu
Předkladatel: Radek Rejna
OMH předložil radě žádost o souhlas s vynětím části pozemku ze zemědělského půdního
fondu. Důvodem je stavební řízení stavby a budoucí realizace rekonstrukce komunikace včetně
chodníků. Rada s vynětím části pozemku ze ZPF souhlasila.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 27 319 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s vynětím části pozemku č. parc. 2909/210, k. ú. Zbraslav, o výměře 496,25
m2 ze Zemědělského půdního fondu z důvodu realizace stavby č. 0100 - TV
Zbraslav, etepa 0015 - Žabovřeská, na základě žádosti č.j. 3346/2018/OMH ze dne
23.7.2018;

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.

6.

Smlouva o výpůjčce místnosti č. 214 v Domě s pečovatelskou službou na dobu určitou od
1.8.2018 do29.8.2018 a Záměr vypůjčit místnost č. 214 v Domě s pečovatelskou službou
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce místnosti v Domě s pečovatelskou službou se
Záchrannou službou Asociace samaritánů ČR. Dále souhlasila se záměrem výpůjčky výše
uvedené místnosti záchranné službě na dobu určitou do 31.7.2019.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 320 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce místnosti č. 214 o výměře 37,09 m² v Domě s
pečovatelskou službou, U Včely, č. p. 1442, Praha-Zbraslav, na pozemku parc.
č. 1544/2, zapsaném 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,
pobočnému spolku: Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky
Praha-západ, z.s., IČ: 481 34 821, U Včely 1442, 156 00 Praha –Zbraslav, na
základě žádosti č.j. 3350/2018/OMIR ze dne 24.7.2018, na dobu určitou 29 dní, v
předloženém znění;

II.

souhlasí
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se záměrem vypůjčit místnost č. 214 o výměře 37,09 m² v Domě s pečovatelskou
službou, U Včely, č. p. 1442, Praha-Zbraslav, na pozemku parc. č. 1544/2,
zapsaném 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, pobočnému
spolku: Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky Praha-západ,
IČ: 481 34 821,U Včely 1442, 156 00 Praha 5-Zbraslav, na základě žádosti č.j.
3350/2018/OMIR ze dne 24.7.2018, na dobu určitou do 31.7.2019;

III.

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

IV.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení;

V.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

7.

Smlouva o zajištění poskytování lékařské služby první pomoci
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření Smlouvy o zajištění poskytování lékařské služby první pomoci se
Záchrannou službou Asociace samaritánů ČR od 1.8.2018 do 31.7.2019. Záchranná služba
poskytuje již od roku 2013 ambulantní lékařskou péči v nezbytném rozsahu, jestliže stupeň
postižení nevyžaduje zásah zdravotnické záchranné služby.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 321 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění poskytování lékařské služby první pomoci se
Záchrannou službou Asociace samaritánů České republiky Praha - západ z.s., IČ:
481 34 821, se sídlem: U Včely 1442, 156 00 Praha-Zbraslav, od 1. 8. 2018 do 31.
7. 2019, v předloženém znění;
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II.

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

III.

ukládá
OSA zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

8.

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila ředitelce MŠ Matjuchinova mimořádnou finanční odměnu v souvislosti s
ukončením funkce ředitelky, a to za mnohaleté působení ve funkci.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 322 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 Matjuchinova, IČ: 684 04 379, se sídlem: U Lékárny 562, 156
00 Praha-Zbraslav, paní Dagmar Meisnerové v souvislosti s ukončením funkce
ředitelky mateřské školy za mnohaleté působení v této funkci, dle návrhu, který je
neveřejnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

9.

Stanovení platu ředitelky Mateřské školy Matjuchinova
Předkladatel: Zuzana Wildová, Hana Haubertová
Povinností zřizovatele je stanovit plat řediteli příspěvkové organizace. Rada tedy stanovila plat
nové paní ředitelce MŠ Matjuchinova.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 323 18

Rada městské části
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I.

stanovuje
plat ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova, IČ: 684
04 379, Bc. Haně Hánělové, MBA, v souladu s § 122 odst. 2 a § 136 odst. 3
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s Nařízením vlády číslo 341/2017 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v předloženém
znění, s účinností od 1.8.2018;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

10.

Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřská
škola Matjuchinova za období od 01.01.2017 do 31.12.2017
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada vzala na vědomí Protokol z veřejnosprávní kontroly ze dne 29.5.2018, která proběhla v MŠ
Matjuchinova. Kontrola proběhla za období 1.1.2017 do 31.12.2017.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 324 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Protokol z veřejnosprávní kontroly ze dne 29.05.2018, zřízené příspěvkové
organizace Mateřská škola Matjuchinova, IČ: 684 04 379, se sídlem U Lékárny
592, 156 00 Praha-Zbraslav, za období od 1.1.2017 do 31.12.2017, v předloženém
znění;

II.

11.

ukládá
a)

OFR seznámit v rámci předání MŠ nového staturního zástupce s obsahem
protokolu,

b)

OFR informovat statutárního zástupce organizace o usnesení RMČ.

Smlouva o spolupráci při pořádání koncertu dne 21.8.2018 - Nadační fond Mikuláše
Daczického z Heslova
Předkladatel: Michaela Bernardová, Hana Haubertová
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Rada schválila uzavření Smlouvy o spolupráci při pořádání koncertu k připomínce okupace
Československa vojsky Varšavské smlouvy. Koncert Kytarového nokturna se bude konat
21.8.2018 od 16 h v Královském sále zámku Zbraslav.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 325 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při pořádání koncertu k připomínce okupace
Československa vojsky Varšavské smlouvy – Kytarové nocturno konaného dne
21.8.2018, se společností: Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova, IČ:
247 09 034, se sídlem: Pavla Švandy ze Semčic 1066/11, 150 00 Praha 5, 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.

12.

Darovací smlouva - finanční podpora účastníka na mistrovství světa
Předkladatel: Michaela Bernardová
Na základě žádosti, rada odsouhlasila uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru
Zbraslavské občance za účelem pokrytí části nákladů účastníka na Mistrovství světa 2018 ve
sportovním aerobiku.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 326 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru za účelem pokrytí
části nákladů účastníka na Mistrovství světa 2018 - FISAF International Wordl
Fitness and HH Unite Championships 2018, ve výši 11.652 Kč, na základě žádosti
čj.: 3405/2018/OKT ze dne 30.7.2018;
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II.

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

III.

ukládá
OKT a OFR provést potřebné administrativní úkony.

13.

Osmičkový rok pro Zbraslav - SRPEN ´68
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada vzala na vědomí konání akce SRPEN ´68 - noc z 20. na 21. srpna a s touto akcí spojenou
venkovní filmovou projekci u Městského domu.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 327 18

Rada městské části

I.

II.

bere na vědomí
a)

konání akce SRPEN ´68 - noc z 20. na 21. srpna;

b)

venkovní filmovou projekci u Městského domu, U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav;

ukládá
OKT informovat o akci veřejnost prostřednictvím oficiálních webových stránek
MČ.

14.

Rozpočtové opatření 13/2018
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada souhlasila s rozpočtovým opatřením. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu v částce 25.000 Kč. Jedná se o financování akce Municipalita III.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 328 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 13/2018, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

15.

Rozpočtové opatření 2090/2018
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada souhlasila s rozpočtovým opatřením. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku
1.003.300 Kč. Rada hl. m. Prahy schválila poskytnutí účelových neinvestičních dotací z
rozpočtu MŠMT v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 329 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 2090/2018, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

16.

Rozpočtové opatření 3061/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s rozpočtovým opatřením. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku
4.095.000 Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
hl. m. Prahy ve výši 100% podílu městských částí na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na
dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2017.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 27 330 18
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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 3061/2018, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

17.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Bc. Filip Gaspar
místostarosta MČ Praha-Zbraslav
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