Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
41. řádné jednání rady městské části, konané dne
19. 11. 2018 v 15:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

Š. Vacek

Hosté:
Omluvení:

H. Haubertová

Ověřovatelé:

R. Rejna, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 3265/1 v k.ú.
Zbraslav, lokalita lávka Radotín

3 (3)

Souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou s názvem „Altánek s letní kuchyní,
bazén a dřevěné opocení u RD“

4 (4)

Bytový dům U Stromečku ve Zbraslavi

5 (5)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce stavby “SLUNEČNÍ MĚSTO –
revitalizace prostranství “

6 (6)

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 5.000 Kč
- Základní umělecká škola Praha-Zbraslav

7 (7)

Dodatek č. 1 ke Směrnici S 05/2017 ze dne 5.9.2017 - "Pravidla rozpočtového procesu pro
zřízené příspěvkové organizace"

8 (8)

Uzavření smlouvy o pronájmu vánočních dekorů

9 (9)

Výzva k podávání žádostí o přidělení dotací na systémovou podporu neziskovým
organizacím pro rok 2019

10 (10)

Výzva k podávání žádostí o přidělení dotací v oblasti komunitních projektů pro rok 2019

11 (11)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 3265/1 v k.ú.
Zbraslav, lokalita lávka Radotín
Předkladatel: Filip Gaspar
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OMIR předložil radě materiál ve věci schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene. Jedná se o přeložku napájecích kabelů v rámci akce Lávka Radotín. Rada souhlasila s
uzavřením smlouvy.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 41 475 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku parc.
č. 3265/1, druh pozemku: ostatní plocha, v k. ú. Zbraslav, zapsaného na LV 1707,
vlastnické právo pro hlavní město Praha, svěřená správa MČ Praha-Zbraslav, se
společností PREdistribuce, a. s., IČ: 273 76 516, se sídlem: Svornosti 3199/19a,
150 00 Praha, 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.

3.

Souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou s názvem „Altánek s letní kuchyní,
bazén a dřevěné opocení u RD“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Na základě podané žádosti, rada souhlasila se stavbou altánku s letní kuchyní, bazénem a
dřevěného oplocení rodinného domu v ulici Výtvarnická.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 41 476 18

Rada městské části

I.

souhlasí
jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 1327/1 v k. ú. Zbraslav se stavbou
s názvem „Altánek s letní kuchyní, bazén a dřevěné oplocení RD, Výtvarnická
1390, 156 00 Praha 5 - Zbraslav “ umístěné na pozemku parc. č. 1334/1 v k. ú.
Zbraslav;
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II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

4.

Bytový dům U Stromečku ve Zbraslavi
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s předloženou projektovou dokumentací, která řeší novostavbu bytového domu
na místě stávajícího objektu na křižovatce ulic Elišky Přemyslovny a Košíkářská. V nově
navrženém bytovém domě je umístěno 8 bytů a tři samostatné pronajímatelné komerční jednotky
pro obchody či služby.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 2
Usnesení č. R 41 477 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
„Bytový dům U Stromečku ve Zbraslavi“ na pozemcích parc. č. 311 a 312 vše v k.
ú. Zbraslav na základě žádosti č.j. 3349/2018/OMIR ze dne 24.07.2018;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

5.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce stavby “SLUNEČNÍ MĚSTO –
revitalizace prostranství “
Předkladatel: Radek Rejna
Rada svým usnesením schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce
stavby "Sluneční město - revitalizace prostranství". Dodatkem se upravuje doba plnění a cena za
dílo.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 41 478 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.8.2018 na stavební
práce stavby “SLUNEČNÍ MĚSTO – revitalizace prostranství “ se
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společností Imramovská – vegetační úpravy, s. r. o., IČ 271 51 514, se sídlem
Mladoboleslavská 489, 190 17 Praha 9 – Vinoř, 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.

6.

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 5.000 Kč Základní umělecká škola Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Základní umělecká škola požádala radu o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru
ve výši 5.000 Kč. Dar je určen na úhradu honorářů účinkujících na charitativním koncertu v
kostele sv. Jakuba dne 14.6.2018. Rada s přijetím daru souhlasila.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 41 479 18

Rada městské části

I.

souhlasí
ve smyslu § 37b odst. 1) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, s přijetím účelového finančního daru ve výši
5.000 Kč, příspěvkovou organizací Základní umělecké škola Praha-Zbraslav, IČ:
673 63 237, na základě žádosti č.j.: 5053/2018/OKT ze dne 12. 11. 2018;

II.

ukládá
OKT informovat žadatele o usnesení RMČ.

7.

Dodatek č. 1 ke Směrnici S 05/2017 ze dne 5.9.2017 - "Pravidla rozpočtového procesu pro
zřízené příspěvkové organizace"
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada vydává Dodatek č. 1 ke Směrnici S 05/2017 - Pravidla rozpočtového procesu pro zřízené
příspěvkové organizace. Dodatkem je technicky upravován systém účtování provozních
příspěvků pro příspěvkové organizace tak, aby tyto příspěvky byly účtovány výnosově.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 41 480 18

Rada městské části

I.

vydává
v souladu s § 94 odst. 2, písm. g) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze a zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, Dodatek č. 1 ke Směrnici S 05/2017 ze dne 5.9.2017
"Pravidla rozpočtového procesu pro zřízené příspěvkové organizace", v
předloženém znění;

II.

ukládá
OFR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

8.

Uzavření smlouvy o pronájmu vánočních dekorů
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření Smlouvy o pronájmu vánočních dekorů se společností BON JOUR
ILLUMINATION ve výši 200.000 Kč bez DPH.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 41 481 18

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o pronájmu vánočních dekorů se společností BON JOUR
ILLUMINATION, s. r. o., IČ: 256 83 853, se sídlem: Fráni Šrámka 18/2622, 150
00 Praha 5, ve výši 200.000 Kč bez DPH;

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.
Termín: 30.11.2018
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9.

Výzva k podávání žádostí o přidělení dotací na systémovou podporu neziskovým
organizacím pro rok 2019
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada vyhlásila Výzvu k podávání žádostí o přidělení dotací na systémovou podporu neziskovým
organizacím. Účelem je poskytování finančních prostředků na podporu provozu a rozvoje
aktivit těch žadatelů - právnických osob, jejich činnost je zaměřena na využití volného času,
spolkového života a osvěty pro obyvatele Zbraslavi všech věkových kategorií, zejména v oblasti
kultury, sportu a vzdělávání, dále v sociální a environmentální oblasti.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 41 482 18

Rada městské části

I.

vyhlašuje
Výzvu k podávání žádostí o přidělení dotací na systémovou podporu neziskovým
organizacím v rámci vyhlášeného Programu poskytování dotací z rozpočtu
městské části Praha–Zbraslav pro rok 2019, v předloženém znění;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

10.

Výzva k podávání žádostí o přidělení dotací v oblasti komunitních projektů pro rok 2019
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada vyhlásila Výzvu k podávání žádostí o přidělení dotací v oblasti komunitních projektů.
Program je určen pro komunitní projekty v oblastech: sport a volný čas, kultura a vzdělávání,
sociální oblast, životní prostředí a environmentální oblast.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 41 483 18

Rada městské části

I.

vyhlašuje
Výzvu k podávání žádostí o přidělení dotací v oblasti komunitních projektů v
rámci vyhlášeného Programu poskytování dotací z rozpočtu městské části PrahaZbraslav pro rok 2019, v předloženém znění;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
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11.

Různé

Ing. Radek Rejna

Bc. Filip Gaspar
místostarosta MČ Praha-Zbraslav
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