Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
2. mimořádné jednání rady městské části, konané dne
16. 1. 2019 v 9:30 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:
Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (3)

Zahájení

2 (4)

Územní řízení stavby "Rozvoj areálu Zbraslav - areál Policejního prezidia ČR" ulice Na
Baních, Praha-Zbraslav

3 (5)

Prodloužení nájemní smlouvy a výměna bytu č. 39 na adrese El. Přemyslovny 437, 156 00
Praha-Zbraslav

4 (2)

Návrh rozpočtu MČ Praha-Zbraslav na rok 2019

5 (6)

Zřízení komisí Rady MČ Praha-Zbraslav

6 (7)

Stanovení programu zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav

7 (9)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční finanční podpory - Dětské jesle Zbraslav
o.p.s.

8 (8)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Územní řízení stavby "Rozvoj areálu Zbraslav - areál Policejního prezidia ČR" ulice Na
Baních, Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením souhlasila s podáním námitek v rámci zahájeného územního řízení o
umístění stavby, která se týká Rozvoje areálu Zbraslav - areál Policejního prezídia ČR. Námitky
jsou odvozeny z Vyjádření MČ Praha-Zbraslav k dokumentaci pro územní řízení stavby přijaté
usnesením rady dne 19.12.2018.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 2 7 19

Rada městské části
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I.

souhlasí
s podáním námitek v rámci zahájeného územního řízení o umístění stavby
nazvané "ROZVOJ AREÁLU ZBRASLAV - areál Policejního prezídia ČR" na
základě Oznámení o zahájení územního řízení sp.zn. 008806/18/OVDŽP/Mh, č.j.:
024639/18/OVDŽP ze dne 19.12.2018, v předloženém znění;

II.

ukládá
OMIR zajistit potřebné administrativní kroky.

3.

Prodloužení nájemní smlouvy a výměna bytu č. 39 na adrese El. Přemyslovny 437, 156 00
Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada nesouhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na byt v ulici El. Přemyslovny 437 na
základě žádosti ze dne 28.12.2018. Dále nesouhlasila s výměnou bytu za menší byt. Souhlasila s
termínem lhůty pro vystěhování do 31.3.2019.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 2 8 19

Rada městské části

I.

nesouhlasí
a) s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 39 na adrese El. Přemyslovny 437,
156 00 Praha-Zbraslav, z důvodu ukončení nájemního vztahu k 31.12.2018, na
základě žádosti č.j. 5665/2018/OMH ze dne 28.12.2018;
b) s výměnou bytu č. 39 za menší byt, na základě žádosti č.j. 5664/2018/OMH ze
dne 28.12.2018, z důvodu dluhu na nájemném k 31.12.2018;

II.

souhlasí
s termínem lhůty pro vystěhování bytu č. 39 na adrese Elišky Přemyslovny 437,
156 00 Praha-Zbraslav do 31.03.2019;

III.

ukládá
a)

OSA navrhnout žadateli další postup při řešení jeho životní situace;
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b)
4.

OMH informovat žadatele o usnesení.

Návrh rozpočtu MČ Praha-Zbraslav na rok 2019
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada předkládá zastupitelstvu ke schválení rozpočet MČ Praha-Zbraslav na rok 2019. Materiál
obsahuje kromě návrhu rozpočtu výhled hospodářské činnosti na rok 2019, návrh rozvojových
a investičních projektů pro rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu MČ do roku 2024. Pro
informaci je součástí materiálu také přehled čerpání rozpočtu a VHČ za rok 2018. Rozpočet a
návrh investičních a rozvojových projektů jsou doplněny komentářem.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 2 9 19

Rada městské části

I.

souhlasí
s návrhem rozpočtu MČ Praha-Zbraslav na rok 2019 dle předložené přílohy číslo
1, se seznamem rozvojových a investičních projektů na rok 2019 dle předložené
přílohy číslo 2, s výhledem VHČ na rok 2019 dle předložené přílohy číslo 3 a se
střednědobým výhledem rozpočtu do roku 2024 dle předložené přílohy číslo 4;

II.

III.

doporučuje
a)

Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit rozpočet MČ Praha-Zbraslav na rok
2019 s celkovými příjmy před konsolidací 100,696.700 Kč, celkovými výdaji
před konsolidací 122,678.000 Kč a schodkem ve výši 21,981.300 Kč, krytým
nevyčerpaným hospodářským výsledkem minulých let, dle předložené přílohy
číslo 1,

b)

Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit seznam investičních a rozvojových
projektů plánovaných pro rok 2019 zahrnutých v návrhu rozpočtu na rok 2019, dle
předložené přílohy číslo 2,

c)

Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav vzít na vědomí výhled vedlejší hospodářské
činnosti na rok 2019, dle předložené přílohy číslo 3,

d)

Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Městské části Praha–Zbraslav do roku 2024, dle předložené přílohy číslo č. 4;

doporučuje
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a)

Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav pověřit Radu MČ Praha-Zbraslav prováděním
změn schváleného rozpočtu na rok 2019 do výše 300.000 Kč v jednotlivých
případech;

b)

Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav pověřit Radu MČ Praha-Zbraslav prováděním
změn schváleného rozpočtu na rok 2019 vyšších než 300.000 Kč v jednotlivých
případech v případě přijetí dotace do rozpočtu Městské části Praha-Zbraslav;

c)

IV.

5.

Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav pověřit Odbor financí a rozpočtu ÚMČ PrahaZbraslav prováděním rozpočtových změn do výše 50.000 Kč v rámci jednotlivých
kapitol, kdy nebude měněn celkový objem finančních prostředků v jednotlivé
kapitole, a to na základě návrhu správce dané kapitoly;

ukládá
a)

místostarostovi MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipu Gasparovi, předložit tento bod na
nejbližším zasedání Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav;

b)

OFR zajistit zveřejnění tohoto návrhu rozpočtu na rok 2019 v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Zřízení komisí Rady MČ Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
Volbou nové rady MČ došlo na základě zákona automaticky ke zrušení stávajících komisí. Je
tedy nutné zřídit nové komise, jmenovat jejich předsedy, členy a tajemníky. Rada zřídila tři
komise: Stavební komisi, Komisi pro životní prostředí a Komisi pro dopravu a infrastrukturu.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 2 10 19

Rada městské části

I.

zřizuje
stavební komisi;

II.

jmenuje
a)

předsedou komise Karla Paška
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III.

b)

členy komise Jana Švestku, Václava Vejvodu, Jitku Hofmeisterovou, Radka
Janouška, Martina Beránka a Kristínu Cuřínovou

c)

tajemnicí komise Martinu Holotínovou;

zřizuje
komisi pro dopravu a infrastrukturu;

IV.

V.

jmenuje
a)

předsedou komise Jana Zemánka

b)

členy komise Martina Šlocara, Petra Jamburu a Petra Košana

c)

tajemníkem komise Štěpána Vacka;

zřizuje
komisi pro životní prostředí;

VI.

jmenuje
a)

předsedou komise Martina Švestku

b)

členy komise Štěpánku Hrdou, Ivana Hrdého, Pavla Frolku, Zuzanu Joskovou a
Libora Vejpustka

c)

tajemnicí komise Blanku Slancovou;

VII. u k l á d á
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
6.

Stanovení programu zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
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Rada stanovila program 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav, které se bude konat
30.1.2019.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 2 11 19

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 94 odst. 1 a § 64 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, v platném znění, program 3. řádného zasedání Zastupitelstva městské části
Praha-Zbraslav, dne 30.1.2019, v předloženém znění;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

7.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční finanční podpory - Dětské jesle Zbraslav
o.p.s.
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada předkládá zastupitelstvu ke schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční finanční podpory pro Dětské jesle Zbraslav o.p.s. Účelem této smlouvy je
poskytnutí finančních prostředků na úhradu provozních a mzdových nákladů za období 1.1.2019
do 31.12.2019.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 2 12 19

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční finanční podpory pro Dětské jesle Zbraslav o.p.s., IČ: 256
56 651, se sídlem: Jaromíra Vejvody 1400, 156 00 Praha-Zbraslav, v roce 2019, ve
výši 1.650.000 Kč, v předloženém znění;

II.

pověřuje
místostarostu MČ Praha–Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara a radní MČ Praha-Zbraslav,
Mgr. Zuzanu Wildovou, předložením tohoto materiálu na nejbližší zasedání
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.
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8.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Bc. Filip Gaspar
místostarosta MČ Praha-Zbraslav
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