Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
31. řádné jednání rady městské části, konané dne
12. 9. 2018 v 15:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

Z. Wildová

Ověřovatelé:

R. Rejna, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Zpráva o činnosti Rady MČ Praha-Zbraslav

3 (3)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1589 v k.ú.
Zbraslav v ulici Beaufortova

4 (4)

Záměr pronajmout část pozemku parc.č. 91/1 o výměře 12 m² v k.ú. Zbraslav, ulice U
Národní galerie

5 (5)

Revokace Usnesení č. R 28 335 18 ze dne 13.8.2018 a zadání veřejné zakázky - "Kulturně
komunitní centrum - vnitřní vybavení"

6 (6)

Revokace Usnesení č. R 26 303 18 ze dne 16.7.2018 – Smlouva o výpůjčce části pozemku
v ulici Tunelářů

7 (7)

Smlouva o nájmu pozemků v rámci stavby „Cyklostezka A20, úsek Praha Lahovičky –
Praha Strnady na území hl. m. Prahy“

8 (8)

Smlouva o ochraně osobních údajů – Správa nemovitostí CRUX s.r.o.

9 (9)

Smlouva o zpracování ročního vyúčtování služeb bytů a nebytových prostor v objektech
MČ Praha–Zbraslav - Správa nemovitostí CRUX s.r.o.

10 (10)

Výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu "Zimní údržba chodníků na Zbraslavi
2018/2019"

11 (11)

Výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu "Zimní údržba komunikací na
Zbraslavi 2018/2019"

12 (12)

Dohoda o spolupráci při organizování komunálních a senátních voleb - ZŠ Vladislava
Vančury

13 (13)

Nájemní smlouva s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - komunální a
senátní volby

14 (14)

Žádost o povolení prodeje vánočních stromků - Abies Vysočina s.r.o.

15 (15)

Spolupořádání 23. ročníku Mezinárodního festivalu "Vejvodova Zbraslav“

1

16 (16)

Rozpočtové opatření 20/2018

17 (17)

Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru pro SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Praha-Zbraslav

18 (11)

Darovací smlouva - požární automobilová cisterna Tatra T2-148 P pro SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Praha-Zbraslav

19 (10)

Uzavření darovací smlouvy – Mapol, s.r.o.

20 (18)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Zpráva o činnosti Rady MČ Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí Zprávu o činnosti Rady MČ Praha-Zbraslav.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 369 18

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha Zbraslav vzít na vědomí v souladu s § 70 odst. 4, ve
spojení s § 94 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, Zprávu o
činnosti Rady MČ Praha-Zbraslav za první pololetí roku 2018, v předloženém
znění;

II.

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

3.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1589 v k.ú.
Zbraslav v ulici Beaufortova
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, která se týká zřízení věcného břemene. Jde
o umístění inženýrské sítě (vodovodní přípojky) pro objekt rodinného domu v ulici Beaufortova.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 370 18

Rada městské části

I.

schvaluje
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uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku
parc.č. 1589, druh pozemku: ostatní plocha, v k.ú. Zbraslav, zapsaného 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, s žadatelem na základě žádosti
č.j. 136/2018/OMIR ze dne 5.1.2018, v předloženém znění;

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 pronajmout část pozemku parc.č. 91/1 o výměře 12 m² v k.ú. Zbraslav, ulice U
Národní galerie
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada obdržela žádost o pronájem parkovacích míst na části pozemku pro provozovnu, která sídlí
v ulici U Národní galerie. Rada souhlasila se záměrem pronajmout část pozemku.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 371 18

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout část pozemku parc. č. 91/1 o výměře 12 m², druh
pozemku: ostatní plocha 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 Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí
464, 156 00 Praha-Zbraslav, na základě žádosti č.j. 3925/2018/OMIR ze dne
3.9.2018, společnosti Svět oken, s. r. o., IČ: 258 31 925, Jasenická 1254, 755 01
Vsetín, za cenu 200 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce;

II.

ukládá
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OKT zveřejnit záměr.
5.

Revokace Usnesení č. R 28 335 18 ze dne 13.8.2018 a zadání veřejné zakázky - "Kulturně
komunitní centrum - vnitřní vybavení"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Dodavatel, který byl vybrán na veřejnou zakázku Kulturně komunitní centrum - vnitřní
vybavení, odstoupil od smlouvy. Z tohoto důvodu rada revokovala svoje usnesení a schválila
uzavření smlouvy s jiným dodavatelem - firmou KDK Trade, s. r. o.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 31 372 18

Rada městské části

I.

revokuje
Usnesení č. R 28 335 18 ze dne 13.8.2018 Vyhodnocení veřejné zakázky malého
rozsahu - "Kulturně komunitní centrum, Praha-Zbraslav - vnitřní vybavení",
kterým schválila zadání veřejné zakázky na realizaci fyzické osobě panu Radku
Spáčilovi, IČ 688 89 381;

II.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu S11/2016 ze dne
17.10.2016, zadání veřejné zakázky na realizaci stavebních prací "Kulturně
komunitní centrum, Praha-Zbraslav-vnitřní vybavení", firmě KDK Trade, s. r. o.,
IČ: 034 42 381, U továren 256/14, 102 00 Praha 10, za celkovou cenu 622.379 Kč
bez DPH, tj. 753.079 Kč včetně DPH;

III.

souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou KDK Trade, s. r. o., IČ: 034 42 381, U
továren 256/14, 102 00 Praha 10, ve výši 753.079 Kč včetně DPH;

IV.

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

V.

ukládá
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OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
6.

Revokace Usnesení č. R 26 303 18 ze dne 16.7.2018 – Smlouva o výpůjčce části pozemku v
ulici Tunelářů
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě žádosti o výpůjčku části pozemku za účelem zaklecování části kontejnerového stání
z důvodu udržení pořádku v nejbližším okolí, o které žádala bytová družstva v ulici Tunelářů,
rada odsouhlasila vyvěšení záměru výpůjčky a následně schválila uzavření smlouvy. Před
podpisem smlouvy se bytová družstva dožadovala určitých kompenzací ze strany MČ. MČ však
za případné vzniklé komplikace nenese odpovědnost. Dnes rada odsouhlasila revokaci usnesení.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 373 18

Rada městské části

I.

revokuje
Usnesení č. R 26 303 18 ze dne 16.7.2018 o uzavření Smlouvy o výpůjčce části
pozemku parc. č. 2912/7, druh pozemku: ostatní plocha a části 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 správa nemovitostí
Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, na
základě přihlášení se na zveřejněný záměr čj. 2991/2018/OMIR ze dne 27.6.2018,
s Bytovým družstvem Tunelářů 323-4, družstvo, IČ: 649 47 432, Tunelářů 323,
156 00 Praha-Zbraslav, s Bytovým družstvem Tunelářů 322, družstvo, IČ: 618 62
843, Tunelářů 322, 156 00 Praha-Zbraslav a Společenstvím domu Praha-Zbraslav
čp. 321, IČ: 712 44 255, 156 00 Praha-Zbraslav, na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce;

II.

ukládá
OMIR informovat druhou smluvní stranu o usnesení RMČ.

7.

Smlouva o nájmu pozemků v rámci stavby „Cyklostezka A20, úsek Praha Lahovičky –
Praha Strnady na území hl. m. Prahy“
Předkladatel: Radek Rejna
OMH předložil radě materiál ve věci uzavření nájemní smlouvy na níže uvedené pozemky.
Jedná se o uzavření nájmu pozemků pro potřeby realizace stavby cyklostezky - úsek Praha
Lahovičky - Praha Strnady. Rada uzavření nájemní smlouvy s Povodím Vltavy schválila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 31 374 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 554, druh pozemku vodní plocha,
parc. č. 540, druh pozemku ostatní plocha, zapsanými na LV č. 91, v katastrálním
území Praha-Lahovice, pozemek parc. č. 781, druh pozemku vodní plocha,
zapsaným na LV č. 176, v katastrálním území Praha-Komořany, a na pozemky
parc. č. 3203/1, druh pozemku trvalý travní porost, parc. č. 2963/3, druh pozemku
ostatní plocha, parc. č. 3174/1, druh pozemku vodní plocha, parc. č. 3175/1, druh
pozemku ostatní plocha, parc. č. 3176/1, druh pozemku ostatní plocha, parc. č.
3186/1, druh pozemku vodní plocha, zapsanými na LV č. 868, v katastrálním
území Praha-Zbraslav, ve vlastnictví Povodí Vltavy s.p., se sídlem Holečkova
3178/8, 150 00 Praha 5, IČ: 708 89 953, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMH provést potřebné administrativní kroky.

8.

Smlouva o ochraně osobních údajů – Správa nemovitostí CRUX s.r.o.
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Smlouvy o ochraně osobních údajů se společností CRUX, s. r. o., která
pro městskou část zpracovává roční vyúčtování služeb bytů a nebytových prostor v objektech
městské části.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 375 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o ochraně osobních údajů se společností: Správa nemovitostí
CRUX s.r.o., IČ: 05151783, se sídlem: Schöfflerova 2051/34, Žižkov, 130 00
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Praha 3, v souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a za účelem dodržení všech
požadavků daných tímto nařízením, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení

9.

Smlouva o zpracování ročního vyúčtování služeb bytů a nebytových prostor v objektech
MČ Praha–Zbraslav - Správa nemovitostí CRUX s.r.o.
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření smlouvy se společností CRUX, s. r. o., která zpracovává pro městskou
část roční vyúčtování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v bytových
objektech městské části.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 376 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o zpracování ročního vyúčtování plnění spojených s
užíváním bytů a nebytových prostor v bytových objektech MČ Praha-Zbraslav
se společností: Správa nemovitostí CRUX s.r.o., IČ: 051 51 783, se sídlem
Schöfflerova 2051/34, Žižkov, 130 00 Praha 3, za cenu 43.658 Kč, na dobu 2 let, v
předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
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OMH zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
10.

Výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu "Zimní údržba chodníků na Zbraslavi
2018/2019"
Předkladatel: Radek Rejna
Rada schválila text výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku, která se týká zimní údržby
chodníků na Zbraslavi na rok 2018/2019 a výzvu vyhlásila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 377 18

Rada městské části

I.

II.

schvaluje
a)

text výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, „Zimní
údržba chodníků na Zbraslavi 2018/2019“;

b)

navržené složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu, „Zimní údržba chodníků na Zbraslavi 2018/2019“;

vyhlašuje
výzvu dle ustanovení § 27, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, „Zimní údržba chodníků na Zbraslavi
2018/2019“;

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

11.

Výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu "Zimní údržba komunikací na
Zbraslavi 2018/2019"
Předkladatel: Radek Rejna
Rada schválila text výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku, která se týká zimní údržby
komunikací na Zbraslavi na rok 2018/2019 a výzvu vyhlásila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 378 18

Rada městské části

I.

schvaluje
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II.

a)

text výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, „Zimní
údržba komunikací na Zbraslavi 2018/2019“;

b)

navržené složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu, „Zimní údržba komunikací na Zbraslavi 2018/2019“;

vyhlašuje
výzvu dle ustanovení § 27, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, „Zimní údržba komunikací na
Zbraslavi 2018/2019“;

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

12.

Dohoda o spolupráci při organizování komunálních a senátních voleb - ZŠ Vladislava
Vančury
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Dohody o spolupráci při organizování komunálních a senátních voleb
konaných v říjnu se Základní školou Vladislava Vančury. Základní škola půjčuje své prostory
městské části za účelem konání voleb.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 379 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci při organizování komunálních a senátních voleb
konaných ve dnech 5. a 6.10.2018, v případě II. kola ve dnech 12. a 13.10.2018
se Základní školou Vladislava Vančury Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 961, 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
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

13.

Nájemní smlouva s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - komunální a
senátní volby
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Nájemní smlouvy v souvislosti s vyhlášením komunálních a senátních
voleb konaných v říjnu s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy. Výzkumný ústav
pronajímá své prostory městské části za účelem konání voleb.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 380 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy,
v.v.i., IČ: 000 27 049, se sídlem: Žabovřeská 250, Praha-Zbraslav, za účelem
konání komunální a senátních voleb ve dnech 5. a 6.10.2018, v případě II. kola ve
dnech 12. a 13.10.2018, 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.

14.

Žádost o povolení prodeje vánočních stromků - Abies Vysočina s.r.o.
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada, na základě žádosti, souhlasila s povolením prodeje vánočních stromků společnosti ABIES
Vysočina, s. r. o.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 381 18

Rada městské části

I.

souhlasí

10

s povolením prodeje vánočních stromků společnosti ABIES Vysočina, s.r.o.,
IČ: 260 32 074, Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha-Zbraslav, v době od 1.
12. 2018 do 23. 12. 2018 (23 dnů), velikost záboru 100 m2, na základě žádosti
č.j.:3962/2018/OSV ze dne 5. 9. 2018;

II.

stanovuje
a)

cenu za nájem místa dle bodu I. tohoto usnesení ve výši 0 Kč/m2/den;

b)

poplatek za zábor veřejného prostranství je stanoven Obecně závaznou vyhláškou
č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
ve výši 10 Kč/m2/den;

c)

III.

vratnou kauci 10.000 Kč na úklid;

ukládá
OSV zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

15.

Spolupořádání 23. ročníku Mezinárodního festivalu "Vejvodova Zbraslav“
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Vejvodová
Rada odsouhlasila konání 23. ročníku Mezinárodního festivalu "Vejvodva Zbraslav", který se
bude konat od 21.9. do 24.9.2018.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 382 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s konáním 23. ročníku Mezinárodního festivalu "Vejvodova Zbraslav" ve dnech od
21.9. do 23.9.2018 na Zbraslavském náměstí;

II.

schvaluje
finanční spoluúčast MČ Praha-Zbraslav jako spolupořadatele festivalu ve výši
120.000 Kč, na základě žádosti č.j: 4022/2018/OKT ze dne 7.9.2018;
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III.

souhlasí
s uzavřením smlouvy o spolupráci se spolupořadatelem festivalu, společností: ORFEA, festivalová a organizační kancelář s.r.o., IČ: 005 36 776, se sídlem: Těšnov
1162/9, 110 00 Praha 1 - Nové Město, v předloženém znění;

IV.

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

V.

16.

ukládá
a)

OMH zajistit uzávěru komunikací v době slavnostního průvodu a zajistit průběžný
úklid Zbraslavského náměstí po dobu konání festivalu;

b)

OKT zajistit administrativní kroky k uzavření smluvního vztahu.

Rozpočtové opatření 20/2018
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu z důvodu zajištění financování bezlepkových obědů.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 383 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 20/2018, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

12

17.

Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru pro SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Radek Rejna
Rada svým usnesením schválila Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru Sboru
dobrovolných hasičů Praha-Zbraslav. Dar bude použitý výhradně na kompenzaci nákladů na
zalévací akce po Zbraslavi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 384 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru ve výši
30.000 Kč s pobočným spolkem: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů PrahaZbraslav, IČ: 673 62 800, se sídlem: Žitavského 571, Zbraslav, 156 00 PrahaZbraslav, v předloženém znění, na základě žádosti o poskytnutí daru č.j.
4077/2018/OKT ze dne 12.9.2018;

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.

18.

Darovací smlouva - požární automobilová cisterna Tatra T2-148 P pro SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada revokovala usnesení, kterým byl nabízen prodej automobilové cisterny, a doporučuje
zastupitelstvu souhlasit s uzavřením Darovací smlouvy o darování požární automobilové
cisterny Tatra T2-148 P Sboru dobrovolných hasičů Praha-Zbraslav.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 385 18

Rada městské části

I.

revokuje
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Usnesení č. R 29 361 18 ze dne 27. 8. 2018, kterým byla zveřejněna Nabídka
prodeje požární automobilové cisterny Tatra T2-148 P;

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s uzavřením Darovací smlouvy o
darování požární automobilové cisterny Tatra T2-148 P, SPZ AK 67-39, v ceně
163 000 Kč včetně DPH, dle znaleckého posudku č. 180/61/2018, s pobočným
spolkem: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha-Zbraslav, IČ: 673 62 800,
se sídlem: Žitavského 571, Zbraslav, 156 00 Praha- Zbraslav, v předloženém
znění, na základě žádosti o poskytnutí daru č. j. 4078/2018/OKT ze dne 12. 9.
2018;

III.

pověřuje
místostarostu MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením tohoto
materiálu na nejbližším zasedání Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

19.

Uzavření darovací smlouvy – Mapol, s.r.o.
Předkladatel: Michaela Bernardová, Hana Haubertová
Rada schválila uzavření darovací smlouvy o přijetí účelového finančního daru za účelem
podpory akce Slavnosti Elišky Přemyslovny se společností MAPOL, s. r. o.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 31 386 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření darovací smlouvy o přijetí účelového finančního daru za účelem podpory
akce Slavnosti Elišky Přemyslovny, konané ve dnech 11.9. – 16.9.2018 od
právnické osoby: MAPOL, s. r. o., IČ 625 84 138, ve výši 5.000 Kč;

II.

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

ukládá
OKT a OFR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

20.

Různé

Ing. Radek Rejna

Bc. Filip Gaspar
místostarosta MČ Praha-Zbraslav
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