Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
36. řádné jednání rady městské části, konané dne
22. 10. 2018 v 15:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, Z. Wildová, M. Bernardová, R. Rejna (příchod v 15.10 h)

Dále přítomni:

Š. Vacek

Hosté:
Omluvení:

H. Haubertová, F. Gaspar

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (29)

Zahájení

2 (30)

Stanovisko obyvatel lokality Závist k probíhající výstavbě v lokalitě Závist

3 (31)

Petice „za zřízení obousměrné autobusové zastávky na rohu ulic Na Baních a Jiřiny
Štěpničkové, Praha-Zbraslav“

4 (32)

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1313/7 o výměře 22m² v k.ú. Zbraslav

5 (33)

Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu

6 (34)

Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu

7 (35)

Uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku a prostor pavilonu J1 a J2 budovy v ulici
Žabovřeská č.p. 1227, v k.ú. Zbraslav

8 (36)

Žádost o výpůjčku a následné svěření objektu č.p. 1197 a pozemků parc.č. 2868/5, parc.č.
2868/6 v k.ú. Zbraslav

9 (37)

Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma - ČEPS, a.s.

10 (38)

Dohoda o ukončení smlouvy č. 141/2008 a 142/2008 se společností JR-PLAST s.r.o. na
provozování tepelného zdroje

11 (39)

Dodatek číslo 3 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek - Česká pošta,s.p.

12 (40)

Smlouva o ochraně osobních údajů - SMSbrána, s. r. o.

13 (41)

Veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava komunikace před Pomníkem obětem I. a II.
světové války, Zbraslavské náměstí, Praha-Zbraslav"

14 (42)

Spolupráce MČ Praha-Zbraslav a Sportovního klubu Zbraslav, z.s. na projektu
„Rekonstrukce sportovních ploch“ v areálu SK Zbraslav, Pod Havlínem 1302, PrahaZbraslav

15 (43)

Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu pro MČ Praha-Zbraslav a založené a
příspěvkové organizace

16 (44)

Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav pro rok 2019

17 (46)

Přerušení provozu MŠ Nad Parkem a MŠ Matjuchinova ve školním roce 2018/2019
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18 (47)

Souhlas zřizovatele k prodloužení nájemních smluv – Základní škola Vl. Vančury, PrahaZbraslav

19 (48)

Souhlas zřizovatele k prodloužení nájemních smluv – Mateřská škola Nad Parkem

20 (49)

Změna termínu dílčí veřejnosprávní kontroly hospodaření organizace Základní škola
Vladislava Vančury Praha-Zbraslav

21 (50)

Smlouva o zajištění dodávek obědů - Štěpán Vašák

22 (51)

Poskytnutí finančního daru členům JSDH Zbraslav

23 (52)

Smlouva o provedení uměleckého výkonu – moderování akce "Oslavy 100 let republiky"

24 (53)

Smlouva o zajištění kulturní akce - Sportvital-Events s.r.o.

25 (54)

Plán inventur MČ Praha-Zbraslav v roce 2018 a zřízení komisí k provedení inventarizace
majetku

26 (22)

Pravidla pro rozpočtové provizorium pro volební období 2018-2022

27 (28)

Stanovení celkové výše neinvestičních příspěvků pro oblast školství na rok 2019

28 (55)

Rozpočtové opatření 24/2018

29 (56)

Rozpočtové opatření 2141/2018

30 (57)

Stanovení programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav

31 (58)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Stanovisko obyvatel lokality Závist k probíhající výstavbě v lokalitě Závist
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí stanovisko obyvatel Závist k
probíhající výstavbě rodinného domu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 428 18

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav vzít na vědomí Stanovisko obyvatel
lokality Závist k probíhající výstavbě rodinného domu a s ním souvisejících
inženýrských sítí a komunikací ze dne 17. 9. 2018, které bylo v listinné podobě
doručeno MČ Praha-Zbraslav, na vědomí Stavebnímu úřadu ÚMČ Praha 16;

II.

doporučuje
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Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav souhlasit s vyzváním místně
příslušného stavebního úřadu, aby stavebníkům v lokalitě Závist nařídil provedení
nutných zabezpečovacích prací rozestavěných jednotlivých částí staveb, a aby
vyzval stavebníky ke koordinaci na sebe navazujících staveb a jejich dokončení
podle platných povolení;

III.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením tohoto
materiálu na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.

3.

Petice „za zřízení obousměrné autobusové zastávky na rohu ulic Na Baních a Jiřiny
Štěpničkové, Praha-Zbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
V říjnu byla na úřad doručena petice občanů za zřízení obousměrné autobusové zastávky na
Baních. Petice byla předána k vyřízení Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. Rada doporučuje
zastupitelstvu vzít na vědomí petici občanů.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 429 18

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav vzít na vědomí petici občanů č.j. 4380/2018/
OKT ze dne 2.10.2018 „za zřízení obousměrné autobusové zastávky na rohu ulic
Na Baních a Jiřiny Štěpničkové, Praha 5, Zbraslav“;

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením tohoto
materiálu na nejbližším zasedání Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav;

III.

ukládá
OKT informovat petiční výbor o zařazení tohoto bodu na zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Zbraslav.

4.

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1313/7 o výměře 22m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
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Na zveřejněný záměr pronájmu pozemku pod garáží se přihlásil jeden zájemce. Rada schválila
uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 430 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku 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 MČ Praha-Zbraslav,
Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, zájemci na základě přihlášení se
na zveřejněný záměr čj. 4567/2018/OMIR ze dne 11.10.2018, za cenu 85 Kč/m²/
rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce;

II.

schvaluje
uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 6.1.1997 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
Na základě nabídky na odprodej garáže v ulici Nad Parkem, rada doporučuje zastupitelstvu, aby
neuplatnilo předkupní právo na odkup garáže.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 431 18

Rada městské části
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I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav neuplatnit předkupní právo na odkup garáže,
stojící na pozemku parc. č. 1314/17 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. 4629/2018/OMIR ze dne 16.10.2018;

II.

pověřuje
příslušného radního předložením tohoto materiálu Zastupitelstvu MČ PrahaZbraslav.

6.

Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě nabídky na odprodej garáže v ulici Nad Parkem, rada doporučuje zastupitelstvu, aby
neuplatnilo předkupní právo na odkup garáže.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 432 18

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav neuplatnit předkupní právo na odkup garáže,
stojící na pozemku parc. č. 3305 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. 4521/2018/OMIR ze dne 10.10.2018;

II.

pověřuje
příslušného radního předložením tohoto materiálu Zastupitelstvu MČ PrahaZbraslav.

7.

Uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku a prostor pavilonu J1 a J2 budovy v ulici
Žabovřeská č.p. 1227, v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Na zveřejněný záměr výpůjčky části pozemku a prostor pavilonu J1 a J2 v přízemí budovy v
ulici Žabovřeská 1227, se přihlásil jediný zájemce - Pexeso, z. s. Rada svým usnesením schválila
uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu určitou, a to do 30.9.1931. Výpůjčka objektu je součástí
realizace projektu „Kulturně komunitní centrum Zbraslav“ a je v souladu s usneseními ZMČ v
této věci.
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souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 433 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 2909/17, druh pozemku:
ostatní plocha, a prostor pavilonu J1 a J2 v přízemí budovy v ulici Žabovřeská č.p.
1227, jež je součástí pozemku parc. č. 2909/16, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, dle situačního plánku, vše v k. ú. Zbraslav, obec Praha, zapsané na LV č.
1707 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hl. město Prahu,
Katastrální pracoviště Praha, vlastnické právo pro hlavní město Prahu, Mariánské
náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa MČ Praha-Zbraslav,
Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, se zapsaným spolkem: Pexeso,
z. s., IČ: 270 20 592, se sídlem: Neumannova 1451/1, 156 00 Praha-Zbraslav, na
základě přihlášení se na zveřejněný záměr čj. 3971/2018/OMIR ze dne 5.9.2018,
na dobu určitou do 30.9.2031;

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.

8.

Žádost o výpůjčku a následné svěření objektu č.p. 1197 a pozemků parc.č. 2868/5, parc.č.
2868/6 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
MČ chce požádat HMP o výpůjčku a následné svěření pozemků a objektu v ulic Nad
Kamínkou. Objekt by byl vhodný pro parkování vozidel integrovaného záchranného systému.
Z dlouhodobého hlediska by mohl být objekt zrekonstruován a využíván jako malometrážní
bytové jednotky nebo mateřská škola. Svým usnesením rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit
s podáním žádosti HMP o svěření pozemků a objektu technické vybavenosti.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 434 18

Rada městské části
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I.

souhlasí
s podáním žádosti Hlavnímu městu Praze, se sídlem: Mariánské náměstí 2/, 110 00
Praha - Staré Město, o výpůjčku objektu technické vybavenosti č.p. 1197 včetně
pozemku parc. č. 2868/5 o výměře 382 m², druh pozemku: zastavěná plocha a
pozemku parc. č. 2868/6 o výměře 4617 m², druh pozemku: ostatní plocha, vše k.
ú. Zbraslav;

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s podáním žádosti Hlavnímu městu
Praze, se sídlem: Mariánské náměstí 2/, 110 00 Praha - Staré Město, o svěření
objektu technické vybavenosti č.p. 1197 včetně pozemku parc. č. 2868/5 o výměře
382 m², druh pozemku: zastavěná plocha a pozemku parc. č. 2868/6 o výměře
4617 m², druh pozemku: ostatní plocha, vše k. ú. Zbraslav;

III.

pověřuje
příslušného radního předložením tohoto materiálu Zastupitelstvu MČ PrahaZbraslav;

IV.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

9.

Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma - ČEPS, a.s.
Předkladatel: Radek Rejna
Rada souhlasila s uzavřením Dohody o způsobu provedení údržby ochranného pásma se
společností ČEPS, a. s. Předmětem dohody je provedení údržby elektroenergetického vedení
přenosové soustavy.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 435 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Dohody o způsobu provedení údržby ochranného pásma, se
společností ČEPS, a. s., IČ: 257 02 556, se sídlem: Elektrárenská 774/2, 101
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52 Praha 10, zastoupené společností VORS, spol. s r. o., IČ: 145 01 201, v
předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OŽP zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

10.

Dohoda o ukončení smlouvy č. 141/2008 a 142/2008 se společností JR-PLAST s.r.o. na
provozování tepelného zdroje
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH doporučuje radě, na základě žádosti společnosti JR-PLAST, s. r. o., schválit dohody o
ukončení smluv na provozování tepelných zdrojů v kotelnách bytových domů. Rada schválila
dohody o ukončení smluv.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 436 18

Rada městské části

I.

II.

schvaluje
a)

Dohodu o ukončení smlouvy na provozování tepelných zdrojů v kotelnách
bytových domů Lomařská 385-387, Hauptova 596 č. 142/2008 ze dne 01.10.2008
se společností JR-PLAST, s. r. o., Sulova 1248, 156 00 Praha-Zbraslav, na základě
žádosti č.j. 4471/2018/OMH ze dne 8.10.2018;

b)

Dohodu o ukončení smlouvy na provozování tepelného zdroje v kotelně bytového
domu U Malé řeky 626 č. 141/2008 ze dne 01.10.2008 se společností JR-PLAST,
s. r. o., Sulova 1248, 156 00 Praha-Zbraslav, na základě žádosti č.j. 4471/2018/
OMH ze dne 8.10.2018;

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

8

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

11.

Dodatek číslo 3 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek - Česká pošta,s.p.
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření dodatku ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek Českou
poštou, s. p. V souladu se smlouvou je dodatek uzavírán vždy pouze na rok.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 437 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek číslo
982807-3620/2015 E2016/8617, se státním podnikem: Česká pošta, s. p., IČ: 471
14 983, se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, na dobu určitou, do
31.12.2019, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

12.

Smlouva o ochraně osobních údajů - SMSbrána, s. r. o.
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Smlouvy o ochraně osobních údajů se společností SMSbrána, s. r. o., v
souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 438 18

Rada městské části

I.

schvaluje
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uzavření Smlouvy o ochraně osobních údajů se společností: SMSbrána, s. r. o., IČ:
067 19 350, se sídlem: Hybešova 726/42, 602 00 Brno, v souvislosti s účinnosti
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
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

13.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava komunikace před Pomníkem obětem I. a II.
světové války, Zbraslavské náměstí, Praha-Zbraslav"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
V rámci rekonstrukce pomníku na Zbraslavském náměstí byla poničena asfaltová plocha před
objektem. Zájmem MČ je, aby prostor byl důstojně připraven na oslavy, které proběhnou 28.10.
Z důvodu časové tísně OMIR přistoupil k použití výjimky z působnosti Pravidel pro zadávání
zakázek malého rozsahu. Rada rozhodla o výjimce z pravidel a vzala na vědomí provedení
veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavebních prací, které bylo zadáno společnosti P-V
rekultivace, s. r. o.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 439 18

Rada městské části

I.

rozhoduje
o výjimce z působnosti Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu S11/2016
ze dne 17.10.2016, při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci
stavebních prací "Oprava komunikace před Pomníkem obětem I. a II. světové
války, Zbraslavské náměstí, Praha-Zbraslav", v souvislosti s urychleným řešení
nečekané události - oprava komunikace;

II.

bere na vědomí
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provedení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavebních prací, které
bylo zadáno společnosti P-V rekultivace, s. r. o., IČ: 257 15 607, se sídlem: Pod
Svahem 788/9, 147 00 Praha 4 - Braník, ve výši 318.252 Kč včetně DPH;

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

14.

Spolupráce MČ Praha-Zbraslav a Sportovního klubu Zbraslav, z.s. na projektu
„Rekonstrukce sportovních ploch“ v areálu SK Zbraslav, Pod Havlínem 1302, PrahaZbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Sportovní klub Zbraslav se obrátil na MČ s žádostí o projednání finanční podpory při realizaci
rekonstrukce sportovního areálu SK. Na pozemcích jsou tenisové kurty, kurt na volejbal.
Záměrem SK je vybudovat v areálu nové hřiště s umělou trávou, které bude v zimních měsících
překryto přetlakovou halou. Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí
žádost, připravit a přijmout memorandum o spolupráci se Sportovním klubem Zbraslav, a uložit
radě schválit finanční závazek pro spolufinancování realizace projektu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 440 18

Rada městské části

I.

doporučuje
a)

Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav vzít na vědomí žádost čj. 4571/2018/OKT ze
dne 11.10.2018 zapsaného spolku: Sportovní klub Zbraslav, z.s., IČ: 492 76 000,
o podporu a spolupráci při realizaci projektu "Rekonstrukce sportovních ploch", v
areálu SK Zbraslav, Pod Havlínem 1302, Praha-Zbraslav, č.p. 706/1 a 706/10;

b)

Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav uložit Radě MČ Praha-Zbraslav připravit a
přijmout memorandum o spolupráci mezi zapsaným spolkem: Sportovní klub
Zbraslav, z.s., IČ: 492 76 000, a MČ Praha-Zbraslav, v souvislosti s realizací
projektu realizaci projektu "Rekonstrukce sportovních ploch", v areálu SK
Zbraslav, Pod Havlínem 1302, Praha-Zbraslav, č.p. 706/1 a 706/10;

c)

Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav uložit Radě MČ Praha-Zbraslav schválit,
zapsanému spolku: Sportovní klub Zbraslav, z.s., IČ: 492 76 000, finanční závazek
pro spolufinancování realizace projektu "Rekonstrukce sportovních ploch", ve
výši 10 % dotace, maximálně do výše 3.000.000 Kč, v případě obdržení dotace v
souvislosti s investiční akcí Rekonstrukce sportovního areálu SK Zbraslav;
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d)

II.

Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav uložit ÚMČ Praha-Zbraslav zařadit finanční
částku dle bodu III. tohoto usnesení do návrhu rozpočtu MČ Praha-Zbraslav pro
rok 2019;

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením tohoto
materiálu na nejbližším zasedání Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav;

III.

ukládá
OKT informovat žadatele o zařazení tohoto bodu na zasedání Zastupitelstva MČ
Praha-Zbraslav.

15.

Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu pro MČ Praha-Zbraslav a založené a
příspěvkové organizace
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě aktualizaci pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu v souvislosti se
zavedením povinné elektronizace veřejných zakázek. Dále byla pravidla doplněna o postup pro
založené organizace. Rada pravidla schválila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 441 18

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s ustanovením § 94 odst. 3) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, aktualizaci směrnice Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu S
11/2016 ze dne 17. 10. 2016, v předloženém znění;

II.

ukládá
OKT a OMIR provést potřebné administrativní kroky včetně publikace Pravidel
dle bodu I. tohoto usnesení.

16.

Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav pro rok 2019
Předkladatel: Michaela Bernardová
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Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu schválit vyhlášení Programu pro poskytování
dotací z rozpočtu MČ v roce 2019. Účelem programu je podpora jednorázových akcí a podpora
činnosti spolků a organizací.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 442 18

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit vyhlášení Programu pro poskytování
dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav v roce 2019, v předloženém znění;

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav uložit Radě MČ Praha-Zbraslav vyhlásit
Výzvy k podávání žádostí o přidělení dotací v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a jmenovat
výběrovou komisi k posouzení žádostí o dotace;

III.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav uložit ÚMČ Praha-Zbraslav zařadit částku
1.600.000 Kč na realizaci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MČ PrahaZbraslav v roce 2019 do návrhu rozpočtu MČ Praha-Zbraslav pro rok 2019;

IV.

pověřuje
místostarostku MČ Praha-Zbraslav, Mgr. Michaelu Bernardovou, předložením
tohoto materiálu na nejbližší zasedání Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

17.

Přerušení provozu MŠ Nad Parkem a MŠ Matjuchinova ve školním roce 2018/2019
Předkladatel: Zuzana Wildová, Hana Haubertová
Ředitelky mateřských škol ve Zbraslavi předložili MČ žádost o souhlas zřizovatele s přerušením
provozu z organizačních a technických důvodu ve školním roce 2018/2019 se stanovením
přerušení provozu v době letních prázdnin. Rada souhlasila s přerušením provozu mateřských
škol dle žádosti.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 443 18

Rada městské části
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I.

souhlasí
v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním
vzdělávání, s přerušením provozu v Mateřské škole Nad Parkem, IČ: 700 98 093 a
Mateřské škole Matjuchinova, IČ: 684 04 379 dle předložených žádostí v rozsahu
uvedeném v příloze tohoto usnesení;

II.

ukládá
OKT informovat ředitelky mateřských škol o usnesení RMČ.

18.

Souhlas zřizovatele k prodloužení nájemních smluv – Základní škola Vl. Vančury, PrahaZbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada souhlasila, na základě žádosti ředitele školy, s uzavřením smluv o nájmu nebytových
prostor v budově Hauptova a Nad Parkem, na dobu určitou.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 444 18

Rada městské části

I.

souhlasí
v souladu s Článkem V., odst. 3, písm. a) Smlouvy o výpůjčce nemovitého
majetku číslo 197/2015 ze dne 2. 12. 2015, s uzavřením smluv o nájmu
nebytových prostor na dobu určitou, pro školní rok 2018/2019, na základě žádosti
ředitele zřízené příspěvkové organizace: Základní škola Vladislava Vančury,
Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 961, č. j.: 4294/2018/OKT ze dne 27. 9. 2018, v
předloženém znění;

II.

ukládá
OKT informovat žadatele o usnesení RMČ.

19.

Souhlas zřizovatele k prodloužení nájemních smluv – Mateřská škola Nad Parkem
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada souhlasila, na základě žádosti ředitelky mateřské školy, s uzavřením smluv o nájmu
nebytových prostor v budově Nad Parkem, na dobu určitou.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 36 445 18

Rada městské části

I.

souhlasí
v souladu s Článkem V., odst. 3, písm. a) Smlouvy o výpůjčce nemovitého
majetku číslo 206/2015 ze dne 2. 12. 2015, s uzavření smluv o nájmu nebytových
prostor na dobu určitou, pro školní rok 2018/2019, na základě žádosti ředitelky
zřízené příspěvkové organizace: Mateřská škola Nad Parkem, IČ: 700 98 093, č. j:
4619/2018/OKT ze dne 16. 10. 2018, v předloženém znění;

II.

ukládá
OKT informovat žadatele o usnesení RMČ.

20.

Změna termínu dílčí veřejnosprávní kontroly hospodaření organizace Základní škola
Vladislava Vančury Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada, na základě žádosti, souhlasila se změnou termínu dílčí veřejnosprávní kontroly
hospodaření v Základní škole Vladislava Vančury.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 446 18

Rada městské části

I.

souhlasí
se změnou termínu dílčí veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové
organizace Základní škola Vladislava Vančury Praha-Zbraslav za rok 2018 dle
předloženého návrhu;

II.

pověřuje
OFR realizací tohoto usnesení.

21.

Smlouva o zajištění dodávek obědů - Štěpán Vašák
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila uzavření Smlouvy o zajištění dodávek obědů pro žáky se speciálními
stravovacími potřebami.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 447 18

15

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění dodávek obědů pro žáky se speciálními stravovacími
potřebami z příspěvkových organizací městské části Praha-Zbraslav s fyzickou
osobou: Štěpán Vašák, IČ: 703 78 487, se sídlem: U Karlova stánku 740, 156 00
Praha-Zbraslav, 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.

22.

Poskytnutí finančního daru členům JSDH Zbraslav
Předkladatel: Radek Rejna
Rada souhlasila s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí finančního daru členům Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Zbraslav za zajišťování zálivky veřejné zeleně v letních měsících.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 448 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Darovacích smluv o poskytnutí finančního daru členům Jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Zbraslav, ve výši 8.000 Kč/osoba, čtyřem jednotlivým
fyzickým osobám, dle předloženého návrhu;

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.

23.

Smlouva o provedení uměleckého výkonu – moderování akce "Oslavy 100 let republiky"
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu. Předmětem smlouvy je
moderování slavnostního odhalení pomníku na Zbraslavském náměstí a programu lidové
veselice před Městským domem v rámci oslav 100 let republiky dne 28.10.2018.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 449 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o provedení uměleckého výkonu – moderování akce „Oslavy
100 let republiky“, dne 28.10.2018, za cenu 5.000 Kč, 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.

24.

Smlouva o zajištění kulturní akce - Sportvital-Events s.r.o.
Předkladatel: Michaela Bernardová, Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření smlouvy o zajištění realizace kulturní akce "Oslavy 100 let republiky".
Předmětem smlouvy je dramaturgická příprava a organizační a technické zajištění akce v rámci
oslav 100 let republiky na Zbraslavském náměstí a před Městským domem dne 28.10.2018.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 450 18

Rada městské části

I.

schvaluje
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uzavření Smlouvy o zajištění realizace kulturní akce „Oslavy 100 let republiky“
se společností: Sportvital-Events, s. r. o., IČ: 058 22 866, se sídlem: Sulova 1246,
156 00 Praha-Zbraslav, 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.

25.

Plán inventur MČ Praha-Zbraslav v roce 2018 a zřízení komisí k provedení inventarizace
majetku
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada zřídila Inventarizační komisi, škodní a likvidační komisi pro provedení inventarizace
majetku MČ za rok 2018. Dále jmenovala členy do těchto komisí a schválila plán inventur.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 451 18

Rada městské části

I.

zřizuje
Inventarizační komisi, škodní a likvidační komisi pro provedení inventarizace
majetku a závazků MČ Praha-Zbraslav za rok 2018, v souladu s § 4 odst. 2,
Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků;

II.

jmenuje
členy Inventarizační komise, škodní a likvidační komise pro provedení
inventarizace majetku a závazků MČ Praha-Zbraslav za rok 2018, v předloženém
znění;

III.

schvaluje
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v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhláškou č.
270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí o inventarizaci
majetku a závazků MČ Praha-Zbraslav S 10/2016, Plán inventur k provedení
řádné inventarizace majetku a závazků MČ Praha-Zbraslav za kalendářní rok
2018;

IV.

ukládá
OFR a OSV zajistit realizaci tohoto usnesení.

26.

Pravidla pro rozpočtové provizorium pro volební období 2018-2022
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada doporučuje zastupitelstvu stanovit pravidla pro rozpočtové provizorium městské části
pro volební období 2018-2022. Těmito pravidly se bude řídit hospodaření MČ v období od 1.1.
příslušeného kalendářního roku až do schválení rozpočtu na příslušný kalendářní rok.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 452 18

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav stanovit v souladu s ust. § 13 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
Pravidla pro rozpočtové provizorium MČ Praha–Zbraslav pro volební období
2018-2022 s účinností od 01.01.2019, v předloženém znění;

II.

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

27.

Stanovení celkové výše neinvestičních příspěvků pro oblast školství na rok 2019
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Vzhledem k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, má
MČ povinnost schválit rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019 nejpozději 31.12.2018.
Rada doporučuje zastupitelstvu stanovit celkovou výši neinvestičních příspěvků pro oblast
školství na rok 2019.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 453 18

Rada městské části
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I.

doporučuje
Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav stanovit celkovou výši neinvestičních
příspěvků pro oblast školství na rok 2019, dle přílohy, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení;

II.

pověřuje
radní MČ Praha-Zbraslav, Mgr. Zuzanu Wildovou a místostarostu MČ PrahaZbraslav Bc. Filipa Gaspara, předložením tohoto materiálu na nejbližší zasedání
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

28.

Rozpočtové opatření 24/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun v rámci schváleného rozpočtu MČ v
částce 200.000 Kč. Jde o posílení provozního rozpočtu kapitoly Vzhled obce a péče o veřejnou
zeleň.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 454 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 24/2018, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

29.

Rozpočtové opatření 2141/2018
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 165.000
Kč. Rada hl. m. Prahy poskytla účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Dotace je určena pro MŠ Nad Parkem.
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souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 455 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 2141/2018, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

30.

Stanovení programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar
Rada stanovila program 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav,
které se bude konat 31.10.2018.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 36 456 18

Rada městské části

I.

stanovuje
v souladu s § 94 odst. 1 a § 64 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, v platném znění, program 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské
části Praha-Zbraslav, dne 31.10.2018, v předloženém znění;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

31.

Různé
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Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Ing. Radek Rejna
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