Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
6. řádné jednání rady městské části, konané dne
4. 3. 2019 v 16:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

P. Janeček

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

Z. Wildová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (8)

Zahájení

2 (9)

Stavba č. 42124 „PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO“ Rozšíření PPO pod
Zbraslavským zámkem. Dokumentace pro stavební povolení.

3 (10)

Záměr prodat pozemek parc.č. 94/2 o výměře 1219 m² v k.ú. Zbraslav

4 (11)

Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc.č. 1314/17 o výměře 21m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku

5 (12)

Záměr pronajmout část pozemku parc.č. 93/1 o výměře 760 m² v k.ú. Zbraslav

6 (13)

Pronájem části pozemku parc.č. 1016 o výměře 14m² v k.ú. Zbraslav, pozemek pod garáží
u bytového domu Vilímkova č.p. 219 a 220

7 (14)

Uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy - pozemek pod garáží parc.č. 1311/6 o
výměře 22m² v k.ú. Zbraslav, lokalita Nad Parkem

8 (15)

Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Blokové čištění místních komunikací ve správě
MČ Praha-Zbraslav 2019"

9 (16)

Vyhodnocení veřejné zakázky „Technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti
práce při realizaci stavby _ Rekonstrukce a dostavba objektu U Prádelny čp. 668, PrahaZbraslav“

10 (17)

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení

11 (7)

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy
Vladislava Vančury

12 (18)

Souhlas zřizovatele s prodejem nepotřebného majetku - ZUŠ Praha-Zbraslav

13 (19)

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí zisku za prodej vyřazeného majetku - Mateřská
škola Nad Parkem

14 (21)

Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřská
škola Matjuchinova za období od 01.01.2018 do 30.09.2018
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15 (26)

Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřská
škola Nad Parkem za období od 01.01.2018 do 30.09.2018

16 (27)

Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace Zařízení
školního stravování Praha-Zbraslav za období od 01.01.2018 do 30.09.2018

17 (28)

Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní
škola Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav za období od 01.01.2018 do 30.09.2018

18 (29)

Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Praha-Zbraslav za období od 01.01.2018 do 30.09.2018

19 (20)

Žádost o pronájem tržního místa

20 (11)

Poptávka po organizátorovi farmářských trhů – výběr uchazeče

21 (22)

Připojení MČ Praha-Zbraslav k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"

22 (23)

Žádost o přidělení místa v urnovém háji

23 (24)

Uzavření smlouvy k zajištění dodávek elektrické energie

24 (10)

Smlouva o výpůjčce č. VYP/32/03/000027/2019

25 (25)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Stavba č. 42124 „PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO“ Rozšíření PPO pod
Zbraslavským zámkem. Dokumentace pro stavební povolení.
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Společnost VRV, a. s. podala dne 14.2.2019 žádost o vydání závazného stanoviska k
dokumentaci pro stavební povolení stavby. Předmětem stavby je vybudování protipovodňového
opatření vedoucího ke zlepšení protipovodňové ochrany zbraslavského zámku. Úpravy spočívají
v navýšení stávající opěrné zámecké zdi na pravém břehu Krňáku s krátkým zavázáním do
terénu kolmo k zámecké zdi. Rada souhlasila s předloženou projektovou dokumentací.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 61 19

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací stupně DSP stavby č. 42124 „PPO 2013 –
modernizace a rozšíření části PPO“ Rozšíření PPO pod Zbraslavským zámkem;

II.

pověřuje
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starostku, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem plné moci pro jednání s orgánem
památkové péče ve věci této stavby dle žádosti č.j. 017/2019/OMH;

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

3.

Záměr prodat pozemek parc.č. 94/2 o výměře 1219 m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
OMIR předložil radě žádost spolku LTC Zbraslav o koupi výše uvedeného pozemku. Prodejem
pozemku dojde ke sjednocení vlastníka budovy a pozemku pod budovou. Rada souhlasila se
záměrem prodat pozemek za cenu 4.800.000 Kč.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 62 19

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem prodat pozemek parc. č. 94/2 o výměře 1219 m², druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zbraslav, zapsaný na LV 1707, za cenu
4.800.000 Kč s tím, že kupující současně uhradí prodávajícímu částku 200.000
Kč za užívání pozemku bez právního titulu, spolku LAWN TENIS CLUB
ZBRASLAV, IČ: 485 47 913 se sídlem: U Národní galerie 1268, 156 00 PrahaZbraslav, vlastníkovi objektu č.p. 1268, s možností úhrady ve formě ročních
splátek po dobu 5 let, na základě žádosti č. 3751/2018/OMIR ze dne 22. 8. 2018;

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

4.

Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc.č. 1314/17 o výměře 21m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku
Předkladatel: Filip Gaspar
MČ obdržela žádost o změnu nájemce pozemku pod garáží. Majitel garáže nabídl MČ její
odkup, ale ta se předkupního práva vzdala. Nový majitel garáže požádal o pronájem pozemku
pod garáží. Rada souhlasila se záměrem pozemek pronajmout.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 63 19

Rada městské části
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I.

souhlasí
se záměrem pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1314/17 o výměře 21 m²,
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zbraslav, zapsaný na LV 1707,
vlastnické právo pro hlavní město Prahu, svěřená správa nemovitostí Městská část
Praha-Zbraslav, zájemci na základě žádosti čj. 0845/2019/OMIR ze dne 25. 2.
2019, za cenu 85 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce;

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

5.

Záměr pronajmout část pozemku parc.č. 93/1 o výměře 760 m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Dne 4.3.2019 požádal spolek LAWN TENNIS CLUB ZBRASLAV o pronájem části pozemku
parc. č. 93/1 v k. ú. Zbraslav. Pozemek by spolek využíval jako příjezdovou cestu a parkoviště
areálu LTC. Rada souhlasila se záměrem pronajmout pozemek na dobu neurčitou.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 64 19

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout část pozemku parc. č. 93/1 o výměře 760 m², druh
pozemku: ostatní plocha v k. ú. Zbraslav, zapsaný na LV 1707, vlastnické právo
pro hlavní město Prahu, svěřená správa nemovitostí městská část Praha-Zbraslav,
spolku: LAWN TENNIS CLUB ZBRASLAV, IČ: 485 47 913, se sídlem: U
Národní galerie 1268, 156 00 Praha-Zbraslav, na základě žádosti č.j. 0948/2019/
OMIR ze dne 4.3.2019 za cenu 10.000 Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce;

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

6.

Pronájem části pozemku parc.č. 1016 o výměře 14m² v k.ú. Zbraslav, pozemek pod garáží
u bytového domu Vilímkova č.p. 219 a 220
Předkladatel: Filip Gaspar
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Na zveřejněný záměr pronájmu pozemku se přihlásil jeden zájemce. Rada schválila uzavření
nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží parc. č. 1016 v k. ú. Zbraslav.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 65 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku pod garáží parc. č. 1016
o výměře 14 m², druh pozemku: zahrada v k. ú. Zbraslav, zapsaný na LV 1707,
vlastnické právo pro hlavní město Prahu, svěřená správa nemovitostí městská
část Praha-Zbraslav, zájemci na základě přihlášení se na zveřejněný záměr čj.
0642/2019/OMIR ze dne 11. 2. 2019, za cenu 85 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.

7.

Uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy - pozemek pod garáží parc.č. 1311/6 o
výměře 22m² v k.ú. Zbraslav, lokalita Nad Parkem
Předkladatel: Filip Gaspar
Od roku 1997 měla MČ uzavřenou nájemní smlouvu na pozemek pod garáží s vlastníkem
garáže. Na základě usnesení soudního exekutora pozbyl majitel garáže vlastnické právo. MČ
se obrátila na nájemce pozemku s návrhem na ukončení nájemní smlouvy dohodou tak, aby
pozemek pod garáží mohl být pronajat novému vlastníku stavby garáže. Rada schválila uzavření
Dohody o ukončení nájemní smlouvy.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 66 19

Rada městské části

I.

schvaluje
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uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy ze dne 13.1.1997, kde byl
předmětem nájmu pozemek pod garáží parc. č. 1311/6 o výměře 22 m² v k. ú.
Zbraslav zapsaný na LV 1707, vlastnické právo pro hlavní město Prahu, svěřená
správa nemovitostí městská část Praha-Zbraslav, s nájemcem tohoto pozemku;

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.

Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Blokové čištění místních komunikací ve správě
MČ Praha-Zbraslav 2019"
Předkladatel: Radek Rejna
OMH předložil radě vyhodnocení veřejné zakázky týkající se blokového čištění místních
komunikací na rok 2019. OMH oslovil 4 dodavatele k předložení výzvy. V daném termínu byly
předloženy 3 nabídky, které podmínky výzvy splnily. Rada schválila zadání zakázky společnosti
AQIK, s. r. o.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 67 19

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 "Blokové čištění místních komunikací
ve správě MČ Praha-Zbraslav 2019", společnosti: AQIK, s. r. o., Benátecká 1369,
250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 278 00 835, za cenu 412.520 Kč bez DPH;

II.

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

III.

ukládá
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OMH a OKT provést potřebné administrativní kroky.
9.

Vyhodnocení veřejné zakázky „Technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti
práce při realizaci stavby _ Rekonstrukce a dostavba objektu U Prádelny čp. 668, PrahaZbraslav“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě vyhodnocení veřejné zakázky, která se týká technického dozoru investora
a koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavby - Rekonstrukce a dostavba objektu U
Prádelny ve Zbraslavi. OMIR oslovil 3 způsobilé dodavatele k předložení výzvy. V daném
termínu byly předloženy 3 cenové nabídky, z nichž nejvýhodnější cenovou nabídku předložila
společnost FANSTAV, a. s. Rada schválila zadání zakázky jmenované společnosti.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 68 19

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu S11/2016 ze dne
17.10.2016 ve znění od 22.10.2018, zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
realizaci služeb „Technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti práce při
realizaci stavby _ Rekonstrukce a dostavba objektu U Prádelny čp. 668, PrahaZbraslav“ se společností FANSTAV, a. s., IČ: 272 05 461, se sídlem Jateční 540/4,
170 00 Praha 7 – Holešovice, za celkovou cenu 490.000,00 Kč bez DPH;

II.

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

III.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní kroky.

10.

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada v únoru odsouhlasila uzavření Smlouvy o poskytování servisních služeb se společností
FRP Services, s. r. o. Následně MČ uhradila dodavateli fakturu za služby. Při dodatečné kontrole
bylo zjištěno, že smlouva nebyla uveřejněna v registru smluv. Smluvní vztah tak nenabyl
účinnosti. Na základě těchto skutečností rada tímto usnesením souhlasila s uzavřením Dohody o
vypořádání bezdůvodného obohacení.
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souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 69 19

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení, se společností FRP
Services, s. r. o., IČ: 015 41 137, se sídlem Pražská 7, 261 01 Příbram;

II.

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

III.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

11.

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy
Vladislava Vančury
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada vyhlásila konkurs na ředitele Základní školy Vladislava Vančury ve Zbraslavi. Zřizovatel
příspěvkových organizací, dle školského zákona, může před uplynutím období 6 let výkonu
práce na pracovním místě ředitele školy vyhlásit na toto pracovní místo konkurs.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 70 19

Rada městské části

I.

vyhlašuje
v souladu s ustanovením §94(2)(g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, v platném znění, v souladu s ustanovením §166(2) a (3) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším vzdělávání (školský zákon), v
platném znění (dále jen „Školský zákon“), a v souladu s vyhláškou č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění,
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy
Vladislava Vančury, IČ: 613 86 961, se sídlem Hauptova 591, 156 00 PrahaZbraslav (dále jen „Základní škola“);
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II.

ukládá
a) OKT zveřejnit Oznámení o vyhlášení konkursu dle bodu I. tohoto usnesení;
b) OKT požádat příslušné orgány o nominování či určení členů konkursní komise;
c) OKT předložit Radě MČ Praha-Zbraslav návrh na jmenování předsedy
konkursní komise a členů konkursní komise;
d) OKT předložit Radě MČ Praha-Zbraslav návrh na pověření tajemníka
konkursní komise;

III.

odvolává
v souladu s §166(3) Školského zákona Mgr. Jiřího Kovaříka, narozen dne
31.12.1958, trvale bytem Karla Michala 36, Zbraslav, 156 00 Praha 5, z vedoucího
pracovního místa ředitele Základní školy k 31. červenci 2019 s tím, že okamžik
zániku funkce je 31. července 2019 ve 24:00 hodin;

IV.

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

V.

ukládá
radní MČ Praha-Zbraslav, Mgr. Zuzaně Wildové, informovat ředitele Základní
školy, Mgr. Jiřího Kovaříka, o obsahu tohoto usnesení Rady MČ Praha-Zbraslav a
předat mu oznámení o jeho odvolání dle bodu III. tohoto usnesení.

12.

Souhlas zřizovatele s prodejem nepotřebného majetku - ZUŠ Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Základní umělecká škole ve Zbraslavi nabízí k využití harfu zn. WOTAM za cenu 30.000 Kč.
Rada, jakožto zřizovatel, souhlasila s prodejem harfy.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 71 19

Rada městské části

I.

souhlasí
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s prodejem nepotřebného majetku, hudebního nástroje, za cenu stanovenou
předloženým znaleckým posudkem, na základě žádosti Základní umělecké
školy Praha-Zbraslav, IČ: 673 63 237, č.j. 0913/2019/OKT ze dne 28.2.2019,
s tím, že výnos z prodeje majetku v souladu s § 31 odst. 1), písm. d) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
bude převeden do fondu investic Základní umělecké školy Praha–Zbraslav;

II.

ukládá
OKT informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení RMČ.

13.

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí zisku za prodej vyřazeného majetku - Mateřská
škola Nad Parkem
Předkladatel: Zuzana Wildová
Mateřská škola Nad Parkem požádala o souhlas zřizovatele k přijetí zisku za prodej vyřazeného
majetku. Rada souhlasila s přijetím zisku ve výši 3.000 Kč do fondu investic mateřské školy.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 72 19

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 zisku ve výši 3.000 Kč do fondu
investic za prodej vyřazeného majetku, Mateřské škole Nad Parkem, IČ: 700 98
093, se sídlem: Nad Parkem 1181, 156 00 Praha-Zbraslav, na základě žádosti
0669/2019/OKT ze dne 12.2.2019;

II.

ukládá
OKT informovat žadatele o usnesení RMČ.

14.

Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřská
škola Matjuchinova za období od 01.01.2018 do 30.09.2018
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada vzala na vědomí Protokol z veřejnoprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace za
období 1.1.2018 do 30.9.2018.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 73 19

Rada městské části
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I.

bere na vědomí
Protokol z veřejnosprávní kontroly ze dne 22.10.2018, zřízené příspěvkové
organizace Mateřská škola Matjuchinova, IČ: 684 04 379, se sídlem U Lékárny
592, 156 00 Praha-Zbraslav, za období od 1.1.2018 do 30.9.2018, v předloženém
znění;

II.

15.

ukládá
a)

ředitelce příspěvkové organizace postupovat dle doporučení kontrolní skupiny
vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků,

b)

OFR informovat statutárního zástupce organizace o usnesení RMČ.

Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřská
škola Nad Parkem za období od 01.01.2018 do 30.09.2018
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada vzala na vědomí Protokol z veřejnoprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace za
období 1.1.2018 do 30.9.2018.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 74 19

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Protokol z veřejnosprávní kontroly ze dne 23.10.2018, zřízené příspěvkové
organizace Mateřská škola Nad Parkem, IČ: 700 98 093, se sídlem Nad Parkem
1181, 156 00 Praha-Zbraslav, za období od 1.1.2018 do 30.9.2018, v předloženém
znění;

II.

ukládá
a)

ředitelce příspěvkové organizace postupovat dle doporučení kontrolní skupiny
vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků,

b)

OFR informovat statutárního zástupce organizace o usnesení RMČ.
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16.

Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace Zařízení
školního stravování Praha-Zbraslav za období od 01.01.2018 do 30.09.2018
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada vzala na vědomí Protokol z veřejnoprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace za
období 1.1.2018 do 30.9.2018.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 75 19

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Protokol z veřejnosprávní kontroly ze dne 26.10.2018, zřízené příspěvkové
organizace Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav, IČ: 708 79 273, se sídlem
U Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbraslav, za období od 1.1.2018 do 30.9.2018, v
předloženém znění;

II.

17.

ukládá
a)

ředitelce příspěvkové organizace postupovat dle doporučení kontrolní skupiny
vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků,

b)

OFR informovat statutárního zástupce organizace o usnesení RMČ.

Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní
škola Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav za období od 01.01.2018 do 30.09.2018
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada vzala na vědomí Protokol z veřejnoprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace za
období 1.1.2018 do 30.9.2018.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 76 19

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Protokol z veřejnosprávní kontroly ze dne 09.11.2018, zřízené příspěvkové
organizace Základní škola Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 961,
se sídlem Hauptova 591, 156 00 Praha-Zbraslav, za období od 1.1.2018 do
30.9.2018, v předloženém znění;
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II.

18.

ukládá
a)

řediteli příspěvkové organizace postupovat dle doporučení kontrolní skupiny
vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků,

b)

OFR informovat statutárního zástupce organizace o usnesení RMČ.

Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Praha-Zbraslav za období od 01.01.2018 do 30.09.2018
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada vzala na vědomí Protokol z veřejnoprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace za
období 1.1.2018 do 30.9.2018.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 77 19

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Protokol z veřejnosprávní kontroly ze dne 01.11.2018, zřízené příspěvkové
organizace Základní umělecká škola Praha-Zbraslav, IČ: 673 63 237, se sídlem
Opata Konráda 1196, 156 00 Praha-Zbraslav, za období od 1.1.2018 do 30.9.2018,
v předloženém znění;

II.

19.

ukládá
a)

řediteli příspěvkové organizace postupovat dle doporučení kontrolní skupiny
vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků,

b)

OFR informovat statutárního zástupce organizace o usnesení RMČ.

Žádost o pronájem tržního místa
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě doručené žádosti o pronájem tržního místa na Zbraslavském náměstí z důvodu
prodeje textilu, rada s pronájmem nesouhlasila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 78 19

Rada městské části

I.

nesouhlasí
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s pronájmem tržního místa na Zbraslavském náměstí na základě žádosti čj.
0512/2019/OSV;

II.

ukládá
OSV informovat žadatele.

20.

Poptávka po organizátorovi farmářských trhů – výběr uchazeče
Předkladatel: Michaela Bernardová
Na výzvu k předložení nabídky k pořádání farmářských trhů na Zbraslavském náměstí, se ve
stanoveném termínu přihlásil jeden zájemce. Rada schválila uzavření smlouvy se spolkem
Pexeso, z.s.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 6 79 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy na organizaci farmářských trhů v MČ Praha-Zbraslav v roce
2018, s uchazečem: Pexeso, z.s., IČ: 270 20 592, se sídlem Neumannova 1451/1,
156 00 Praha-Zbraslav, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
Termín: 15.3.2019

21.

Připojení MČ Praha-Zbraslav k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila připojení městské části k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" tím, že
vyvěsila tibetskou vlajku na budovu úřadu dne 10.3.2019. V tento den si připomínáme výročí
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 80 19

Rada městské části
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I.

schvaluje
připojení MČ Praha-Zbraslav k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne
10.3.2019 na základě žádosti č.j.: 0793/2019/OKT ze dne 20.2.2019 spolku:
Spolek Lungta, IČ: 677 75 845, se sídlem: Dlouhá 609/2, Staré Město, 110 00
Praha 1;

II.

ukládá
OKT informovat žadatele o usnesení.

22.

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 6 81 19

Rada městské části

I.

souhlasí
s přidělením místa v urnovém háji na základě žádosti č.j. 0696/2019/OMH ze dne
12.2.2019,

II.

ukládá
OMH informovat žadatele.

23.

Uzavření smlouvy k zajištění dodávek elektrické energie
Předkladatel: Filip Gaspar
MČ má uzavřenou smlouvu na dodávku elektrické energie se společností PRE. Na základě
vyhlášení elektronické aukce obdržela MČ finančně nejvýhodnější nabídku od společnosti E.ON
Energie, a. s. Rada souhlasila s uzavřením smlouvy na dodávky elektrické energie právě s touto
společností.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 82 19

Rada městské části

I.

bere na vědomí
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výsledky elektronické aukce na dodávku elektrické energie pro roky 2020 a 2021;

II.

souhlasí
s uzavřením smlouvy na dodávky elektrické energie na roky 2020 a 2021 se
společností E.ON Energie, a. s.

24.

Smlouva o výpůjčce č. VYP/32/03/000027/2019
Rada schválila uzavření smlouvy o výpůjčce s hl. m. Prahou. Účelem bezplatné výpůjčky je
dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů technickými komponenty a licencí systému
Fireport komplet. Tato opatření by měla zrychlit výjezdy dobrovolných hasičů až o 40 %.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 6 83 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce č. VYP/32/03/000027/2019 s Hlavním městem
Prahou, IČ: 000 64 581, na technické komponenty a licence systému Fireport
komplet pro jednotku sboru dobrovolných hasičů, na dobu určitou 48 měsíců, v
předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

25.

Různé

Mgr. Zuzana Wildová

Ing. Radek Rejna
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