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K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Vyjádření MČ Praha-Zbraslav k dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby „Rozvoj
areálu Zbraslav“, areál Policejního prezídia ČR v ulici Na Baních, Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby "Rozvoj areálu Zbraslav".
Předmětem dokumentace je vybudování dvojice budov navazující na stávají administrativní
budovu v objektu při ulici Na Baních. Součástí stavby je vybudování 776 parkovacích míst.
Stavební komise vydala nesouhlasné stanovisko z důvodu toho, že hmota i kapacita záměru
jsou nepřiměřené, navržené objekty převyšují všechny stávající objekty v okolí, navýšení
automobilové dopravy. Rada vydala vyjádření k výše uvedené dokumentaci, které je zveřejněno
na webu v sekci usnesení rady.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 503 18

Rada městské části

I.

vydává
Vyjádření MČ Praha-Zbraslav k dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby
„Rozvoj areálu Zbraslav“ v areálu policejního prezídia ČR v ulici Na Baních,
Praha-Zbraslav, zpracované firmou ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ,
s. r. o., na základě předložené žádosti č.j.: 2946/2018/OMIR ze dne 22.06.2018,
které je nedílnou součástí tohoto usnesení;
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II.

3.

ukládá
a)

OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ;

b)

OMIR zaslat usnesení RMČ včetně přílohy usnesení místně příslušnému
stavebnímu úřadu,

c)

starostce ing. Zuzaně Vejvodové informovat o usnesení RMČ ministra vnitra ČR a
primátora hlavního města Prahy.

Stavba č. 41438 – Výstavba hasičské zbrojnice Zbraslav, demolice objektu HZ
Předkladatel: Radek Rejna
OMIR předložil radě k projednání dokumentaci, která se zabývá odstraněním stávajícího objektu
hasičské zbrojnice a garáže včetně technologických zařízení umístěných na objektech určených
k demolici. Investor stavby současně ve spolupráci s městskou částí a SDH a JSDH připravuje
zpracování dokumentace na vybudování nové hasičské zbrojnice. Rada souhlasila s předloženou
dokumentací.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 504 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou dokumentací pro stavbu s názvem „Stavba č. 41438 – Výstavba
hasičské zbrojnice Zbraslav, Demolice objetu HZ“ včetně technologických
zařízení umístěných na objektech na pozemcích parc. č. 2068, 2069/1 a 2069/2 vše
v k. ú. Zbraslav na základě žádosti č.j. 5363/2018/OMIR ze dne 3.12.2018;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení a zajistit potřebné administrativní kroky.

4.

Rekonstrukce sportovních ploch, parc.č. 706/1 a 706/10 vše v k.ú. Zbraslav, areál SK
Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada projednávala materiál, který se týká záměny stávajících antukových tenisových kurtů
za tréninkové fotbalové hřiště s umělým povrchem a přetlakovou halou v zimním období,
novostavbou klubovny a nových zpevněných ploch. Rada s připravovaným záměrem souhlasila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 505 18

Rada městské části
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I.

souhlasí
s připravovaným záměrem „Rekonstrukce sportovních ploch“ na pozemcích parc.
č. 706/1 a 706/10 vše v k. ú. Zbraslav, areál SK Zbraslav, na základě žádosti č.j.
5126/2018/OMIR ze dne 15.11.2018 dle předložené situace z 11/2018;

II.

požaduje
předložit k projednání dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení k
záměru „Rekonstrukce sportovních ploch“ na pozemcích parc. č. 706/1 a 706/10
vše v k. ú. Zbraslav a upozorňuje žadatele, že před vydáním rozhodnutí o umístění
a povolení stavby bude třeba s MČ Praha-Zbraslav, jako s vlastníkem pozemku
uzavřít smlouvu o realizaci stavby;

III.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

5.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 126 ul. Žofie Podlipské 904, 156 00 PrahaZbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada odsouhlasila uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu v ulici Žofie Podlipské 904.
Dodatkem se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 506 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 126 v ul. Žofie Podlipské
904, 156 00 Praha-Zbraslav, na základě žádosti č.j. 5409/2018/OMH ze dne
05.12.2018, kterým se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou do 31.12.2020;

II.

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

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

6.

Uzavření smlouvy k zajištění elektrické energie "Pomník obětem, Zbraslavské náměstí"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
V rámci provedené opravy pomníku na Zbraslavském náměstí bylo zároveň provedeno pietní
osvětlení pomníku. Toto osvětlení je napojeno na veřejné osvětlení ve správě Technologie
hlavního města Prahy. Rada souhlasila s uzavřením smlouvy k zajištění odběru elektrické
energie.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 507 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením smlouvy č. 9004/1 k zajištění odběru elektrické energie se společností
Technologie hlavního města Prahy, a. s., IČ: 256 72 541, se sídlem Mariánské
náměstí 2, 110 01 Praha 1, 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.

7.

Návrh na výměnu bytu v DsPS a uzavření nájemní smlouvy v DsPS
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada, na základě doporučení Odboru sociálních agend, souhlasila s výměnou bytové jednotky
pro dvě osoby za bytovou jednotku pro jednu osobu v Domě s pečovatelskou službou. Dále
souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k uvolněné bytové jednotce pro dvě osoby.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 508 18

Rada městské části

I.

bere na vědomí
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doporučení Odboru sociálních agend;

II.

souhlasí
s výměnou bytové jednotky pro dvě osoby č. 307 za bytovou jednotku pro jednu
osobu č. 213 v DsPS;
s uzavřením nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 307 v DsPS pro dvě osoby, za
podmínky obdržení souhlasu s uzavřením této nájemní smlouvy od MHMP;

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

8.

Smlouva o poskytnutí prostředků pro oblast paliativní péče
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada souhlasila s uzavřením Rámcové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků pro oblast
paliativní péče se Zdravotním ústavem Most k domovu, z. ú. Předmětem smlouvy je závazek
MČ poskytovat, na základě jednotlivých žádostí, finanční prostředky související s poskytováním
paliativní péče občanům Zbraslavi.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 509 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Rámcové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků pro oblast
paliativní péče pro občany Zbraslavi se Zdravotním ústavem Most k domovu, z.ú.,
Praha-Zbraslav, IČ: 226 93 661, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OSA provést potřebné administrativní úkony.
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9.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace ZUŠ - nákup
koncertní pedálové harfy
Předkladatel: Zuzana Wildová
OMIR předložil radě materiál s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na nákup
nové koncertní pedálové harfy pro Základní uměleckou školu Praha-Zbraslav. Byli osloveni tři
dodavatelé, z nichž dva nabídku předložili. Rada schválila zadání veřejné zakázky paní Vaňkové.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 510 18

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu S 11/2016
ze dne 22.10.2018, zadání veřejné zakázky na dodávku "Nákup nové koncertní
pedálové harfy", paní Mgr. Vendulce Vaňkové, FO, IČ 055 16 749, se sídlem K
Nové škole 1297, Praha-Zbraslav, za cenu 185.950 Kč bez DPH;

II.

ukládá
OKT informovat ředitele ZUŠ o usnesení RMČ.

10.

Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - Asociace poškozených povodní
Předkladatel: Filip Gaspar, Radek Rejna
Rada souhlasila s uzavřením Darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru Asociaci
poškozených povodní ve výši 8.000 Kč. MČ tímto přispívá na úklid veřejně přístupných
pozemků v Lahovičkách.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 511 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru spolku: Asociace
poškozených povodní, z.s., IČ: 266 21 134, se sídlem: Strakonická 125, 159 00
Praha, ve výši 8.000 Kč, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

11.

Souhlas zřizovatele škol/y se zařazením do MAP II
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada vydala souhlas se zařazením škol a jejich projektů do MAP II. Toto zařazení opravňuje
školy čerpat finanční prostředky z příslušných dotačních titulů na základě vypracovaných
grantových žádostí.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 512 18

Rada městské části

I.

vydává
souhlas zřizovatele škol/y se zařazením do MAP II, jímž potvrzuje svůj zájem o
spolupráci a zařazení zřizovatele v rámci projektu MAP II ve správním obvodu:
Praha 16, název projektové žádosti: „MAP II. Praha 16“;

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem Přílohy žádosti
o podporu z OP VVV Souhlas zřizovatele škol/y se zařazením do MAP II.

12.

Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2021 zřízené
příspěvkové organizace Základní umělecká škola Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada schválila rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 příspěvkové
organizaci Základní umělecká škola Praha-Zbraslav.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 513 18

Rada městské části

I.

schvaluje
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v souladu se zákonem č. 250/2001 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, rozpočet na rok 2019 a střednědový výhled rozpočtu
do roku 2021 zřízené příspěvkové organizace: Základní umělecká škola PrahaZbraslav, IČ: 673 63 237, v předloženém znění;

II.

ukládá
OFR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

13.

Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2021 zřízené
příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Parkem
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada schválila rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 příspěvkové
organizaci Mateřská škola Nad Parkem.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 514 18

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu se zákonem č. 250/2001 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, rozpočet na rok 2019 a střednědový výhled rozpočtu do
roku 2021 zřízené příspěvkové organizace: Mateřská škola Nad Parkem, IČ: 700
98 093, v předloženém znění;

II.

ukládá
OFR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

14.

Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2021 zřízené
příspěvkové organizace Základní škola Vladislava Vančury Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada schválila rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 příspěvkové
organizaci Základní škola Vladislava Vančury Praha-Zbraslav.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 515 18

Rada městské části

I.

schvaluje
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v souladu se zákonem č. 250/2001 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, rozpočet na rok 2019 a střednědový výhled rozpočtu
do roku 2021 zřízené příspěvkové organizace: Základní škola Vladislava Vančury
Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 961, v předloženém znění;

II.

ukládá
OFR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

15.

Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2021 zřízené
příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada schválila rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 příspěvkové
organizaci Mateřská škola Matjuchinova.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 516 18

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu se zákonem č. 250/2001 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, rozpočet na rok 2019 a střednědový výhled rozpočtu do
roku 2021 zřízené příspěvkové organizace: Mateřská škola Matjuchinova, IČ: 684
04 379, v předloženém znění;

II.

ukládá
OFR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

16.

Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2021 zřízené
příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada schválila rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 příspěvkové
organizaci Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 517 18

Rada městské části

I.

schvaluje
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v souladu se zákonem č. 250/2001 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, rozpočet na rok 2019 a střednědový výhled rozpočtu
do roku 2021 zřízené příspěvkové organizace: Zařízení školního stravování PrahaZbraslav, IČ: 708 79 273, v předloženém znění;

II.

ukládá
OFR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

17.

Stanovení kompetencí členů Rady MČ Praha – Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením stanovila kompetence jednotlivých členů rady městské části.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 518 18

Rada městské části

I.

ruší
usnesení číslo R 6 90 16 ze dne 2.3.2016;

II.

stanovuje
a)

tyto oblasti kompetencí členů Rady městské části Praha-Zbraslav:
1.

Všichni členové Rady MČ Praha - Zbraslav ve svěřených oblastech zpracovávají
koncepční a strategické dokumenty rozvoje dané oblasti, předkládají návrhy
rozvoje dané oblasti a návrhy řešení aktuálních otázek;

2.

Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha-Zbraslav, kromě povinností, které
starostovi určuje zákon číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném
znění:
• oblast rozvoje městské části,
• oblast investic a dotační politiky,
• oblast krizového řízení, bezpečnosti a požární ochrany,
• oblast kontrolní činnosti,
• oblast partnersví MČ,
• oblast transparentnosti a otevřená komunikace,
• další kompetence, které nejsou konkrétně svěřeny jiným členům RMČ;
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3.

Mgr. Michaela Bernardová, 1. místostarostka MČ Praha-Zbraslav, která zastupuje
starostku v době její nepřítomnosti nebo v případě nemožnosti plnit úkoly
starostky:
• sociální oblast a zdravotnictví,
• oblast komunitní práce,
• oblast kultury, volného času a sportu;

III.

4.

Bc. Filip Gaspar, místostarosta MČ Praha-Zbraslav:
• oblast rozpočtu a financování,
• oblast správy majetku,
• oblast hospodářské činnosti a bydlení,
• oblast informatiky;

5.

Ing. Radek Rejna, uvolněný radní MČ Praha-Zbraslav
• oblast životního prostředí,
• oblast infrastruktury a vzhledu obce,
• oblast dopravy;

6.

Mgr. Zuzana Wildová, radní MČ Praha-Zbraslav
• oblast školství a vzdělávání,
• oblast příspěvkových a MČ založených organizací;

ukládá
OKT informovat o usnesení RMČ zaměstnance úřadu MČ Praha - Zbraslav, členy
Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav a zveřejnit kompetence radních na webových
stránkách MČ.

18.

Rozpočtové opatření 28/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 200.000 Kč
v rámci schváleného rozpočtu městské části.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 519 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
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rozpočtů, v platném znění, Rozpočtové opatření číslo 28/2018, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

19.

Rozpočtové opatření 29/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 120.000 Kč
v rámci schváleného rozpočtu městské části. Dále se jedná o zvýšení rozpočtu o částku 100.900
Kč. Jde o zapojení finančních prostředků ze zlikvidovaných pojistných událostí vztahujících se k
majetku ve správě MČ.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 520 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 29/2018, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

20.

Rozpočtové opatření 30/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení rozpočtu MČ o částku 240.400 Kč. Jde o
zapojení příjmů ze správních poplatků, příjmu knihovny, příjmu pečovatelské služby.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 521 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 30/2018, dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

21.

Rozpočtové opatření 2205/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jde o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 67.800 Kč.
Rada hl. m. Prahy schválila poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu MV na výdaje
jednotek sboru dobrovolných hasičů.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 522 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 2205/2018, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

22.

Rozpočtové opatření 3159/2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jde o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 1.000.000
Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m.
Prahy na akci Vybudování skateparku Praha-Zbraslav.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 523 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 3159/2018, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

23.

Rozpočtové opatření 8025/2018
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada schválila rozpočtové opatření. Jde o snížení schváleného rozpočtu o částku 3.400 Kč.
Jedná se o nevyčerpanou část dotace Šablony pro MŠ a ZŠ I. příspěvkové organizace MŠ Nad
Parkem.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 524 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 8025/2018, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

24.

Uzavření dodatku č. 3 k SoD „Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
V rámci prováděných stavebních prací se postupně projevila potřeba řešit i nejbližší okolí
objektu. Jedná se o rekonstrukci stávajícího oplocení části areálu, zajištění elektrické přípojky,
přístřešky na popelnice a kočárky. Rada souhlasila s uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo, který
navyšuje finanční částku o dodatečné stavební práce.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 44 525 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo číslo 109/2018 ze dne 30.5.2018,
uzavřené se společností: Roddom, s. r. o., IČ: 604 86 431, jejímž předmětem je
realizace akce "Kulturně komunitní centrum, Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav",
reg.č. projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000568, a kterým se upravuje článek
5 cena, bankovní záruka;

II.

pověřuje
a)

starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem dodatku č. 3 dle
bodu I. tohoto usnesení;

b)
25.

OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

Smlouva o vzájemné spolupráci a naplňování celoměstské koncepce IT - Hlavní město
Praha
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o vzájemné spolupráci a naplňování celoměstské
koncepce IT s hl. m. Prahou. Jednou z priorit MHMP je poskytovat všestranné IT služby
městským částem a přispívat tak k rozvoji jednotné IT infrastruktury v rámci hl. m. Prahy.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 44 526 18

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o vzájemné spolupráce a naplňování celoměstské koncepce
IT s Hlavním městem Prahou, se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, 110 00,
IČ: 000 64 581, 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.

26.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Bc. Filip Gaspar
místostarosta MČ Praha-Zbraslav
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