Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
34. řádné jednání rady městské části, konané dne
8. 10. 2018 v 16:30 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

H. Haubertová

Hosté:
Omluvení:

M. Bernardová

Ověřovatelé:

R. Rejna, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

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

3 (3)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování Studie pro stavbu s názvem „Revitalizace
lokality Na Vrškách“

4 (4)

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na "Revitalizace kulturní památky - Pomník obětem I. a II.
světové války, Zbraslavské náměstí, Praha-Zbraslav"

5 (5)

Smlouva o připojení k distribuční soustavě - Kulturně komunitní centrum

6 (6)

Změna chaty č.ev. 66 a její přestavba na RD, Strnady

7 (7)

Úprava zeleně na Zbraslavském náměstí - kvadrant u pivovaru

8 (8)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace Zařízení školního
stravování, Praha-Zbraslav - "Plynové pánve 2 ks"

9 (9)

Vyhodnocení zakázky malého rozsahu: "Zimní údržba chodníků na Zbraslavi 2018/2019"

10 (10)

Vyhodnocení zakázky malého rozsahu: "Zimní údržba komunikací na Zbraslavi 2018/2019

11 (11)

Žádost o přidělení místa v urnovém háji

12 (12)

Změna kontaktních údajů organizace – Mateřská škola Matjuchinova

13 (13)

Plán dílčích veřejnosprávních kontrol hospodaření zřízených příspěvkových organizací za
rok 2018

14 (14)

Rozpočtové opatření 3147/2018

15 (15)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku – Mateřská škola Nad Parkem

16 (16)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku – Zařízení školního stravování
Praha-Zbraslav

17 (17)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku – Základní škola Vl. Vančury

18 (18)

Rozpočtové opatření 22/2018
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19 (19)

Rozpočtové opatření 23/2018

20 (20)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Pronájem části pozemku parc.č. 91/1 o výměře 12m² v k.ú. Zbraslav, ulice U Národní
galerie
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada svým usnesením v září odsouhlasila zveřejnění pronájmu části pozemku za účelem zřízení
parkovacího místa. Na záměr se přihlásil 1 zájemce. Rada schválila uzavření Nájemní smlouvy
na pronájem pozemku s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 409 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části 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 přihlášení se na zveřejněný záměr č.j.
4178/2018/OMIR ze dne 20.9.2018, 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.

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.

3.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování Studie pro stavbu s názvem „Revitalizace
lokality Na Vrškách“
Předkladatel: Radek Rejna
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Rada schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na zpracování studie pro stavbu Revitalizace
lokality Na Vrškách. Dodatkem se upravuje doba plnění.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 410 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.8.2018 na zpracování
Studie pro stavbu s názvem „Revitalizace lokality Na Vrškách“, se společností:
ARTMIO, s. r. o., IČ: 264 63 491, se sídlem: Cisterciácká 336, Praha-Zbraslav, v
předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní úkony.

4.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na "Revitalizace kulturní památky - Pomník obětem I. a II.
světové války, Zbraslavské náměstí, Praha-Zbraslav"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na stavební a restaurátorské úpravy Revitalizace kulturní památky - pomník obětem I. a II. světové války na Zbraslavském náměstí.
Předmětem dodatku je doplnění změny statiky základu, doplnění nové bronzové tabulky, výroba
nové schrány, zrušení provedení sadových úprav, změna lampových svítidel, zrušení provedení
dlažby z mozaiky.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 411 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavební a restaurátorské úpravy
- "Revitalizace kulturní památky - pomník obětem I. a II. světové války,
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Zbraslavské náměstí, Praha-Zbraslav" ze dne 29.3.2018 s fyzickou osobou Jiří
Vomela, IČ: 727 77 982, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

5.

Smlouva o připojení k distribuční soustavě - Kulturně komunitní centrum
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě pro stavbu Kulturně
komunitního centra Zbraslav s firmou PRE, a. s.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 412 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy číslo 0040612002, o připojení k distribuční soustavě, se
společností: Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a. s., IČ: 274 03 505, se sídlem U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, v
předloženém znění;

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem Smlouvy dle
bodu I. v předloženém znění;

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

6.

Změna chaty č.ev. 66 a její přestavba na RD, Strnady
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
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OMIR předložil radě projektovou dokumentaci pro povolení stavby, kdy ke stávající chatě bude
přistavěna přístavba, která rozšíří chatu. Stavební komise nesouhlasila s přístavbou, dokud
nebude vyřešena veřejná technická a dopravní infrastruktura. Rada nesouhlasila s předloženou
projektovou dokumentací.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 413 18

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s předloženou dokumentací pro stavební povolení stavby „Změna chaty č.ev. 66
a její přestavba na RD“ na pozemku parc. č. 2633/1 a 2633/2 vše v k. ú. Zbraslav,
na základě žádosti č.j. 3858/2018/OMIR, ze dne 29.08.2018 do doby, než bude
vyřešena veřejná technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Strnady, vyjádření
je v souladu s Usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav č. Z 15 137 17, bod
III. ze dne 26.1.2017;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

7.

Úprava zeleně na Zbraslavském náměstí - kvadrant u pivovaru
Předkladatel: Radek Rejna
OŽP předložil radě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu. Jedná se o terénní úpravy,
založení trávníků, sadovnické úpravy a založení zeleně na Zbraslavském náměstí. V rámci
veřejné zakázky byli osloveni tři dodavatelé. Všichni dodavatelé poslali svou nabídku. Rada
schválila zadání zakázky firmě Jaromír Nigrin, která podala nejnižší cenovou nabídku.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 414 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 malého rozsahu na realizaci: "Úpravy zeleně na
Zbraslavském náměstí - kvadrantu u pivovaru", fyzické osobě: Jaromír Nigrin,
IČ: 716 19 267, se sídlem: Kunešova 2653/18, 130 00, Praha 3 - Žižkov, za cenu
266.487,00 Kč bez DPH;

5

II.

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

III.

ukládá
OŽP provést potřebné administrativní kroky.

8.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace Zařízení školního
stravování, Praha-Zbraslav - "Plynové pánve 2 ks"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě vyhodnocení veřejné zakázky - plynové pánve pro Zařízení školního
stravování ve Zbraslavi. Byli osloveni 3 dodavatelé. Nejvýhodnější nabídku podal pan Valdemar
Kašpar. Rada schválila zadání zakázky na dodávku plynových pánví panu Kašparovi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 415 18

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu S 11/2016 ze
dne 17.10.2016, pro Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav zadání veřejné
zakázky na dodávku "Plynové pánve 2 ks" fyzické osobě: Valdemar Kašpar, IČ:
418 64 107, se sídlem: Pavla Beneše 750/8, 199 00 Praha 9, za nabídkovou cenu
177.000 Kč bez DPH;

II.

ukládá
OMIR informovat ředitelku příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

9.

Vyhodnocení zakázky malého rozsahu: "Zimní údržba chodníků na Zbraslavi 2018/2019"
Předkladatel: Radek Rejna
OMH předložil radě Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek zakázky malého rozsahu,
která se týká zimní údržby chodníků ve Zbraslavi. Komise obdržela dvě cenové nabídky a
doporučila uzavřít smlouvu se společností Aqik, s. r. o. Rada rozhodla o vítězi, kterým je
společnost Aqik, s. r. o.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 416 18

Rada městské části
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I.

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

II.

rozhoduje
a)

o vítězi výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu „Zimní údržba
chodníků na Zbraslavi 2018/2019“, kterým je společnost AQIK, s. r. o., IČ: 278 00
385 se sídlem: Benátecká 1369, Brandýs nad Labem, za cenu 576.123 Kč včetně
DPH,

b)

na druhém místě výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu „ Zimní
údržba chodníků na Zbraslavi 2018/2019“, kterým je spol. Twincom s.r.o., IČ:
006 41 791, se sídlem Chudenická 1059/30, Praha 10, za cenu 598.345 Kč včetně
DPH;

III.

souhlasí
s uzavřením smlouvy o provádění zimní údržby chodníků na Zbraslavi 2018/2019
se společností AQIK s.r.o., IČ: 278 00 385, se sídlem: Benátecká 1369, Brandýs
nad Labem, za cenu 576.123 Kč včetně DPH;

IV.

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

V.

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

10.

Vyhodnocení zakázky malého rozsahu: "Zimní údržba komunikací na Zbraslavi 2018/2019
Předkladatel: Radek Rejna
OMH předložil radě Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek zakázky malého rozsahu,
která se týká zimní údržby komunikací ve Zbraslavi. Komise obdržela dvě cenové nabídky
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a doporučila uzavřít smlouvu se společností Aqik, s. r. o. Rada rozhodla o vítězi, kterým je
společnost Aqik, s. r. o.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 417 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 „ Zimní údržba
komunikací na Zbraslavi 2018/2019“, kterým je společnost AQIK, s. r. o., IČ: 278
00 385 se sídlem: Benátecká 1369, Brandýs nad Labem, za cenu 1.644.955 Kč
včetně DPH;

b)

na druhém místě výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu „ Zimní
údržba komunikací na Zbraslavi 2018/2019“, kterým je spol. Provozovna služeb
Zbraslav, spol. s r. o., IČ: 485 37 772, se sídlem Ke Dračkám 1594, PrahaZbraslav, za cenu 1.936.605 Kč včetně DPH;

souhlasí
s uzavřením smlouvy o provádění zimní údržby komunikací na Zbraslavi
2018/2019 se společností AQIK, s. r. o., IČ: 278 00 385, se sídlem: Benátecká
1369, Brandýs nad Labem, za cenu 1.644.955 Kč včetně DPH;

IV.

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

V.

ukládá
OMH informovat vítěze výběrového řízení o usnesení RMČ a zajistit
administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
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11.

Žádost o přidělení místa v urnovém háji
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, souhlasila s přidělením místa v urnovém háji ve Zbraslavi.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 418 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s přidělením místa v urnovém háji na základě žádosti č.j. 4293/2018/OMH ze dne
27.9.2018;

II.

ukládá
OMH informovat žadatele.

12.

Změna kontaktních údajů organizace – Mateřská škola Matjuchinova
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada vzala na vědomí změnu kontaktních údajů Mateřské školy Matjuchinova. Jde o změnu
emailové adresy a adresy webových stránek.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 419 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
v souladu s § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, změnu
kontaktních údajů organizace v rozsahu: změna oficiální emailové adresy
příspěvkové organizace a změna adresy webových stránek příspěvkové organizace
Mateřská škola Matjuchinova, IČ: 684 04 379;

II.

souhlasí
s podáním oznámení změny údajů vedeních podle § 144 odst. 1 písm. m) zákona
č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v Rejstříku škol a školských zařízení, dle bodu I.
tohoto usnesení;

III.

ukládá
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OKT informovat ředitelku Mateřské škola Matjuchinova o usnesení RMČ.
13.

Plán dílčích veřejnosprávních kontrol hospodaření zřízených příspěvkových organizací za
rok 2018
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila plán dílčích veřejnosprávních kontrol hospodaření zřízených příspěvkových
organizací za rok 2018. Kontroly proběhnou v měsíci říjnu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 420 18

Rada městské části

I.

schvaluje
dle ustanovení § 9, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) plán dílčích
veřejnosprávních kontrol hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok
2018 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

pověřuje
OFR realizací tohoto usnesení.

14.

Rozpočtové opatření 3147/2018
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 99.000
Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy poskytlo městským částem účelovou neinvestiční dotaci ze
státního rozpočtu MPSV určenou na podporu poskytování sociálních služeb.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 421 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 3147/2018, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;
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II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

15.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku – Mateřská škola Nad Parkem
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada schválila uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce části nemovitého majetku, se kterým
je MČ oprávněna nakládat. Jedná se o výpůjčku budovy v ulici Nad Parkem, pozemku parc. č.
2905/4 a dětského hřiště.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 422 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo 206/2015 ze dne 2. 12. 2015, o výpůjčce
části nemovitého majetku hlavního města Prahy, se kterým je Městské části Praha
– Zbraslav oprávněna nakládat, a který jí byl svěřen do správy, za podmínek
stanovených zákonem č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000Sb., HMP, kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy, se zřízenou příspěvkovou organizací: Mateřská škola
Nad Parkem, IČ: 700 98 093, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní úkony k realizaci tohoto usnesení.

16.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku – Zařízení školního stravování
Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce části nemovitého majetku, se kterým je
MČ oprávněna nakládat. Jedná se o výpůjčku části budovy (prostory školního stravování) v ulici
U Lékárny, části budovy v ulici Nad Parkem.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 34 423 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo 203/2015 ze dne 2. 12. 2015, o výpůjčce
části nemovitého majetku hlavního města Prahy, se kterým je Městské části Praha
– Zbraslav oprávněna nakládat, a který jí byl svěřen do správy, za podmínek
stanovených zákonem č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000Sb., HMP, kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy, se zřízenou příspěvkovou organizací: Zařízení
školního stravování Praha-Zbraslav, IČ: 708 79 273, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní úkony k realizaci tohoto usnesení.

17.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku – Základní škola Vl. Vančury
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada schválila uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce části nemovitého majetku, se kterým je
MČ oprávněna nakládat. Jedná se o výpůjčku budovy v ulici Hauptova, povrch víceúčelového
hřiště, budovy v ulici U Lékárny, pozemku parc. č. 219, 1315/2, 2905/6, části budovy (přízemí dílny), budovy v ulici Nad Parkem.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 424 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 197/2015 ze dne 2. 12. 2015, o výpůjčce
části nemovitého majetku hlavního města Prahy, se kterým je Městské části
Praha – Zbraslav oprávněna nakládat, a který jí byl svěřen do správy, za
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podmínek stanovených zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000Sb., kterou
se vydává Statut hlavního města Prahy, se zřízenou příspěvkovou organizací:
Základní škola Vladislava Vančury, IČ: 613 86 961, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní úkony k realizaci tohoto usnesení.

18.

Rozpočtové opatření 22/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 245.500
Kč. Jde o zapojení příjmů souvisejících s příjmem úhrad za dobývání nerostů společností Kámen
Zbraslav, a. s., zařazení příjmů Sbírkového účtu, a o zvýšení rozpočtu z důvodu obdržených
příjmů souvisejících se schválenou směnou pozemků s doplatkem.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 425 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 22/2018, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

19.

Rozpočtové opatření 23/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
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Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu v částce 150.000 Kč. K přesunu dochází z důvodu posílení investiční akce
- Sluneční město revitalizace prostranství.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 34 426 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 23/2018, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

20.

Různé

Ing. Radek Rejna

Bc. Filip Gaspar
místostarosta MČ Praha-Zbraslav
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