Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
32. řádné jednání rady městské části, konané dne
24. 9. 2018 v 15:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

R. Rejna

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, M. Bernardová

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Bezúplatný převod pozemků parc.č. 835/9 a parc.č. 1991/7 k.ú. Zbraslav z vlastnictví ČR
– právo hospodaření Bytový podnik v Praze 5, státní podnik v likvidaci, do vlastnictví hl.
m. Prahy, svěřená správa MČ Praha - Zbraslav

3 (3)

Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc.č. 1313/7 o výměře 22m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku

4 (4)

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 3309 o výměře 23m² v k.ú. Zbraslav

5 (5)

Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu

6 (6)

Přístavba a nástavba bytové jednotky nad stávajícím skladem

7 (7)

Stavební úpravy objektu na parc.č. 2877/3, ul. Nad Kamínkou 1345, Praha 5-Zbraslav, k.ú.
Zbraslav

8 (8)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Výběr pojistitele na pojištění majetku MČ
Praha-Zbraslav"

9 (9)

Vyhodnocení veřejné zakázky „Rekonstrukce bytu č. 68 Vl. Vančury 631, 156 00 PrahaZbraslav“

10 (10)

Revokace Usnesení R 29 349 18 ze dne 27. 8. 2018 a zastavení exekuce - neuhrazená
částka nákladů řízení

11 (11)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/04/03/007337/2018

12 (12)

Smlouva o zachování důvěrnosti informací - MARBES CONSULTING s.r.o.

13 (13)

Finanční závazek ke spolufinancování realizace projektu „Rekonstrukce bývalého kinosálu
T. J. Sokol Zbraslav na víceúčelový sál“

14 (14)

Vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

15 (15)

Rozpočtové opatření 21/2018

16 (16)

Rozpočtové opatření 3106/2018
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17 (17)

Rozpočtové opatření 3121/2018

18 (18)

Rozpočtové opatření 3132/2018

19 (19)

Rozpočtové opatření 3144/2018

20 (20)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu s názvem „MČ Praha-Zbraslav – Výstavba
Skateparku“

21 (21)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Bezúplatný převod pozemků parc.č. 835/9 a parc.č. 1991/7 k.ú. Zbraslav z vlastnictví ČR –
právo hospodaření Bytový podnik v Praze 5, státní podnik v likvidaci, do vlastnictví hl. m.
Prahy, svěřená správa MČ Praha - Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
OMIR předložil radě k odsouhlasení bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 835/9 a 1991/7 z
vlastnictví České republiky do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha-Zbraslav.
Jedná se o pozemky na kterých je místní komunikace. Rada bezúplatné nabytí odsouhlasila.
Materiál bude projednán na nejbližším zasedání zastupitelstva.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 387 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s bezúplatným nabytím pozemků parc. č. 835/9 o výměře 205 m² k. ú. Zbraslav,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace a parc. č. 1991/7
o výměře 1273 m² k. ú. Zbraslav, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, zapsaných na LV 116, z vlastnictví České republiky, právo
hospodaření s majetkem státu, Bytový podnik v Praze 5, státní podnik v likvidaci,
do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha– Zbraslav;

II.

pověřuje
příslušného radního předložením tohoto materiálu Zastupitelstvu MČ PrahaZbraslav.

3.

Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc.č. 1313/7 o výměře 22m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku
Předkladatel: Filip Gaspar
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MČ obdržela žádost o změnu nájemce pozemku pod garáží. Předešlý vlastník garáž odprodal
jinému majiteli. Rada souhlasila se záměrem pronájmu pozemku novému majiteli.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 388 18

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1313/7 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 Praha-Zbraslav, Zbraslavské
náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, zájemci na základě žádosti čj. 4145/2018/
OMIR ze dne 18.9.2018, za cenu 85 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce;

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

4.

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 3309 o výměře 23m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Na zveřejněný zájem pronájmu pozemku pod garáží se přihlásil jeden zájemce. Rada schválila
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku zmiňovanému zájemci.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 389 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží parc. č. 3309 o
výměře 23 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. 3939/2018/OMIR ze dne 3.9.2018, za cenu
85 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce;
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II.

schvaluje
uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 26.2.1997 s dosavadním
nájemcem pozemku;

III.

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

IV.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

5.

Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu
Předkladatel: Filip Gaspar
MČ obdržela nabídku odkupu garáže v ulici Nad Parkem. Rada doporučuje svým usnesením
zastupitelstvu neuplatnit předkupní právo na odkup garáže.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 390 18

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav neuplatnit předkupní právo na odkup garáže,
stojící na pozemku parc. č. 1314/44 v k. ú. Zbraslav, zapsaném na LV 1707,
vlastnické právo pro hl. m. Prahu, svěřená správa MČ Praha–Zbraslav na základě
předložené nabídky č.j. 4087/2018/OMIR ze dne 12.9.2018;

II.

pověřuje
příslušného radního předložením tohoto materiálu Zastupitelstvu MČ PrahaZbraslav.

6.

Přístavba a nástavba bytové jednotky nad stávajícím skladem
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě k projednání studii stavby, která se týká přístavby a nástavby bytové
jednotky nad skladem. Rada souhlasila s předloženou studií stavby.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 32 391 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou studií stavby „Přístavba a nástavba bytové jednotky nad stávajícím
skladem“ na pozemku parc. č. 1523/4 v k. ú. Zbraslav na základě žádosti č.j.
3414/2018/OMIR ze dne 30.07.2018;

II.

požaduje
předložit k projednání další stupeň projektové dokumentace;

III.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

7.

Stavební úpravy objektu na parc.č. 2877/3, ul. Nad Kamínkou 1345, Praha 5-Zbraslav, k.ú.
Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada, na základě žádosti, souhlasila s předloženou dokumentací pro stavební povolení
pro objekt v ulici Nad Kamínkou. Jedná se o úpravy vnitřního prostoru administrativní
části polyfunkčního objektu v areálu Ústavu jaderných paliv. Stavebními úpravami dojde
především ke změně využití v části 2.NP, která bude nově sloužit jako zasedací místnost včetně
hygienického zázemí a šaten. Stavební komise souhlasila bez připomínek.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 392 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou dokumentací pro stavební povolení stavby „Stavební úpravy
objektu na parc. č. 2877/3, ul. Nad Kamínkou 1345, Praha-Zbraslav, k. ú.
Zbraslav“ na pozemku parc. č. 2877/3 v k. ú. Zbraslav, na základě žádosti č.j.
3292/2018/OMIR ze dne 18.07.2018;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.
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8.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Výběr pojistitele na pojištění majetku MČ
Praha-Zbraslav"
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě vyhlášeného výběrového řízení na pojistitele na pojištění majetku MČ, se přihlásili
3 pojišťovny. Komise pro otevírání obálek doporučila radě společnost UNIQUA pojišťovnu, a.
s., která nabídla nejnižší cenu ročního pojištění. Rada rozhodla o vítězi, kterým je společnost
UNIQUA pojišťovna, a. s.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 393 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 "Výběr pojistitele
na pojištění majetku MČ Praha-Zbraslav", kterým je společnost UNIQA
pojišťovna, a. s., IČ: 492 40 480, se sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6, za
cenu ročního pojištění 231.685 Kč bez DPH;

b)

o druhém v pořadí, kterým je společnost Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.,
IČ: 469 73 451, se sídlem: Římská 45, 120 00 Praha 2, za cenu ročního pojištění
248.838 Kč bez DPH;

c)

o uchazeči v dalším pořadí, kterým je společnost ČSOB pojišťovna, a. s., člen
holdingu ČSOB, IČ: 455 34 306, se sídlem: Zelené předměstí, Masarykovo
náměstí čp. 1458, 530 02 Pardubice, za cenu ročního pojištění 258.593 Kč bez
DPH;

souhlasí
s uzavřením smlouvy se společností UNIQA pojišťovna, a. s., IČ: 492 40 480, se
sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6, za cenu ročního pojištění ve výši 231.685
Kč bez DPH;

IV.

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

V.

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

9.

Vyhodnocení veřejné zakázky „Rekonstrukce bytu č. 68 Vl. Vančury 631, 156 00 PrahaZbraslav“
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě vyhlášeného výběrového řízení na akci "Rekonstrukce bytu č. 68, Vl. Vančury 631,
Praha-Zbraslav", se přihlásili 3 zájemci. Komise pro otevírání obálek doporučila radě společnost
CAMINO 88, spol. s r. o., která nabídla nejnižší nabídkovou cenu. Rada rozhodla o vítězi,
kterým je společnost CAMINO 88, spol. s r. o.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 394 18

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu S11/2016 ze dne
17.10.2016, vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci oprav bytu
č. 68 v ul. Vl. Vančury 631, 156 00 Praha-Zbraslav a uzavření smlouvy o dílo se
společností CAMINO 88, spol. s r. o., U Učiliště 1592/6a, 153 00 Praha-Radotín,
IČ: 276 39 240, za celkovou 759.174,30 Kč vč. DPH;

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

10.

Revokace Usnesení R 29 349 18 ze dne 27. 8. 2018 a zastavení exekuce - neuhrazená částka
nákladů řízení
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
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Rada revokovala usnesení z důvody písařské chyby, kdy byla špatně uvedena vymáhaná částka.
Rada dále souhlasila s odpisem pohledávky ve výši 1.000 Kč z důvodu nedobytnosti.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 395 18

Rada městské části

I.

revokuje
Usnesení č. R 29 349 18 ze dne 27. 8. 2018, kterým souhlasila se zastavením
exekuce 36 EXE 753/2015-29 a s odpisem pohledávky v celkové výši 2.000 Kč;
pokuty za přestupek ve výši 1.000 Kč a náhradu nákladů řízení ve výši 1.000
Kč, uložené v řízení o přestupku č.j.: 67/3-3212, 3213/2013 ze dne 21. 11. 2013,
které nabylo právní moci dne 7. 1. 2014 z důvodu nedobytnosti, z důvodu chyby v
usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5;

II.

souhlasí
se zastavením exekuce 36 EXE 753/2015-29 a s odpisem pohledávky v celkové
výši 1.000 Kč, náhradu nákladů řízení ve výši 1.000 Kč, uložené v řízení o
přestupku č.j.: 67/3-3212, 3213/2013 ze dne 21. 11. 2013, které nabylo právní
moci dne 7. 1. 2014 z důvodu nedobytnosti;

III.

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

11.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/04/03/007337/2018
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která je určená na
neinvestiční náklady související s poskytováním sociálních služeb.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 396 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/04/03/007337/2018
určené na neinvestiční náklady související s poskytováním sociálních služeb, ve
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výši 1.010.000 Kč, s poskytovatelem dotace: Hlavní město Praha, IČ: 000 64 581,
se sídlem: Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1, zastoupeném PhDr. Tomášem
Klineckým ředitelem odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu
hlavního města Prahy, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OSA zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

12.

Smlouva o zachování důvěrnosti informací - MARBES CONSULTING s.r.o.
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření smlouvy o zachování důvěrnosti informací se společností MARBES
CONSULTING, s. r. o. Zmiňovaná společnost bude, na základě zadání MHPM, zpracovávat pro
MČ úkony a činnosti související s projektem Virtualizace malých městských částí.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 397 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o zachování důvěrnosti informací se společností: MARBES
CONSULTING, s. r. o., se sídlem: Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326
00 Plzeň, IČ: 252 12 079, za účelem spolupráce na projektu Virtualizace městské
části Praha-Zbraslav;

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.
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13.

Finanční závazek ke spolufinancování realizace projektu „Rekonstrukce bývalého kinosálu
T. J. Sokol Zbraslav na víceúčelový sál“
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada, v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne 17.9.2018, schválila finanční závazek T.J.
Sokol pro spolufinancování realizace projektu "Rekonstrukce bývalého kinosálu T.J. Sokol
Zbraslav na víceúčelový sál".
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 398 18

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav číslo Z 24 222 18
ze dne 17. 9. 2018 a s Memorandem o spolupráci mezi MČ Praha-Zbraslav a
T.J. Sokol Zbraslav finanční závazek MČ Praha-Zbraslav pro spolufinancování
realizace projektu „Rekonstrukce bývalého kinosálu T. J. Sokol Zbraslav na
víceúčelový sál“ ve výši 10 % ceny projektu, maximálně do výše 3.000.000 Kč v
případě, že T.J. Sokol Zbraslav obdrží dotaci pro tuto investiční akci;

II.

14.

ukládá
a)

OFR zařadit finanční částku 3.000.000 Kč dle bodu I. do návrhu rozpočtu pro rok
2019;

b)

OKT informovat Tělocvičnou jednotu Sokol Zbraslav o usnesení RMČ.

Vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Na základě zaslaného návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejných prostranství, rada schválila podání připomínek k návrhu
vyhlášky.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 399 18

Rada městské části

I.

schvaluje
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podání připomínek k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o zákazu
požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích č.j.: MHMP
134213/2018, v předloženém znění;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

15.

Rozpočtové opatření 21/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu MČ na rok 2018 z kapitoly rezervy na posílení rozpočtu kapitoly nebytové
hospodářství.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 400 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 21/2018, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

16.

Rozpočtové opatření 3106/2018
Předkladatel: Zuzana Wildová, Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu MČ na rok 2018 o
částku 306.300 Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace
pro školy a školská zařízení, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnancům.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 401 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 3106/2018, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

17.

Rozpočtové opatření 3121/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu MČ na rok 2018 o
částku 812.000 Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí finančních prostředků jako
doplatek podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních
zařízení za období leden-červen 2018.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 402 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 3121/2018, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

18.

Rozpočtové opatření 3132/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu MČ na rok 2018
o částku 965.000 Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelové investiční dotace
určenou na akci Přestavba v části objektu Hauptova 596.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 403 18

Rada městské části
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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 3132/2018, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

19.

Rozpočtové opatření 3144/2018
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu MČ na rok 2018
o částku 1.010.000 Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelové neinvestiční
dotace, která je určena na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných zejména
občanům hl. m. Prahy.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 404 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 3144/2018, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

20.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu s názvem „MČ Praha-Zbraslav – Výstavba
Skateparku“
Předkladatel: Radek Rejna
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Rada schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na výstavbu Skateparku. Skatepark je
součástí plánovaného projektu "Revitalizace sportovišť ZŠ Vl. Vančury v ulici Nad Parkem".
Dodatek řeší provedení dešťové kanalizace a terénních úprav.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 32 405 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu s názvem „MČ Praha-Zbraslav
– Výstavba Skateparku“ se společností: Mystic Constructions spol. s r. o., IČ: 261
77 358, se sídlem Římská 26, 120 00 Praha 2, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní úkony.

21.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Mgr. Michaela Bernardová
místostarostka MČ Praha-Zbraslav

14

