Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
7. řádné jednání rady městské části, konané dne
18. 3. 2019 v 16:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

P. Janeček

Hosté:
Omluvení:

Z. Vejvodová

Ověřovatelé:

M. Bernardová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová
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změna nájemce pozemku
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změna nájemce pozemku
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Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 3305 o výměře 23m² v k.ú. Zbraslav
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u bytového domu Vilímkova č.p. 219 a 220
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Žádost o prodloužení záboru na Zbraslavském náměstí před domem č.p. 467 - Cukrárna
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Zbraslav, ulice U Malé řeky a K Přístavišti
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Výpůjčka fotbalového hřiště na Baních na pozemku parc.č. 2868/1 a částí přilehlých
pozemků parc.č. 2868/10, 2866/2, 2867/2, 2866/1 v k.ú. Zbraslav
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Pronájem nebytového prostoru o výměře 177,37 m² v přízemí budovy č.p. 626, U Malé
řeky, na pozemku parc.č. 139/1 v k.ú. Zbraslav
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Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 39 na adrese Elišky Přemyslovny 437, 156
00 Praha Zbraslav

15 (15)

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 77, Lomařská 819, 156 00 Praha-Zbraslav
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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 105 ul. Lomařská 824, 156 00 Praha-Zbraslav
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Stavební úpravy bytu č. 307 v DsPS, U Včely 1442, 156 00 Praha-Zbraslav
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Vyhodnocení veřejné zakázky „Údržba zeleně a veřejných prostranství na pozemcích
Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha-Zbraslav “ a uzavření
smlouvy
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Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Ruční úklid veřejných prostranství v MČ PrahaZbraslav 2019"
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Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností CAMINO 88 spol. r.o. se sídlem K
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Jmenování členů Školské komise
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Hodnocení Zbraslavských novin 2018
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Rozpočtové opatření 3006/2019
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Stanovení programu zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav
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Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení
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2.

Architektonická soutěž „Zbraslavské náměstí“
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Radek Rejna
Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o postupu přípravy a
zadání architektonické soutěže na akci Zbraslavské náměstí. Dále doporučuje, aby zastupitelstvo
jmenovalo členy a náhradníky do poroty k provedení veškerých úkonů, které souvisejí s
posouzením a odsouhlasením soutěžních podmínek a předložených návrhů.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 84 19

Rada městské části

I.

II.

doporučuje
a)

Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav vzít na vědomí Informaci o postupu
přípravy a zadání architektonické soutěže na akci s názvem „Zbraslavské
náměstí“;

b)

Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav pro architektonickou soutěž na
akci s názvem „Zbraslavské náměstí“ jmenovat v souladu s §8 Soutěžního
řádu ČKA členy a náhradníky poroty k provedení veškerých úkonů související
s posouzením, projednání soutěžních podmínek, odsouhlasení jejich znění,
posouzení předložených soutěžních návrhů a rozhodnutí o jejich ocenění,
popřípadě odměně podle závazných kritérií obsažených v soutěžních podmínkách;

c)

Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav pověřit Radu městské části PrahaZbraslav k udělení souhlasu s přizváním odborníků k posouzení soutěžních návrhů
na základě žádosti poroty v rámci architektonické soutěže na akci s názvem
„Zbraslavské náměstí“;

ukládá
starostce MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzaně Vejvodové, předložit materiál dle bodu
I. tohoto usnesení na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav;

III.

stanovuje
společnost MOBA office, s. r. o., IČ: 061 57 271 se sídlem: Turkmenská 1420/2,
101 00 Praha 10 zastoupená panem Igorem Kovačevićem, jako svého zástupce
v řízení podle ustanovení § 43 Zákona a zmocňuje ho k provádění úkonů podle
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Zákona souvisejících se zadávacím řízením, vyjma úkonů uvedených v ustanovení
§ 43 odst. 2) Zákona. Zmocněný je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě
(ustanovit si zástupce), aby místo něho jednala za zadavatele.
3.

Záměr prodat pozemek parc.č. 2884/29 o výměře 21 m² k.ú. Zbraslav na základě
předložené žádosti č.j. 1031/2019/OMIR ze dne 6.3.2019
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě žádosti o odkup pozemku, na kterém je umístěna garáž v soukromém vlastnictví,
rada souhlasila se záměrem pozemek prodat.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 85 19

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem prodat pozemek parc. č. 2884/29 o výměře 21 m² v k. ú. Zbraslav,
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný na LV 1707 ve vlastnictví hl.
m. Prahy, svěřená správa městská část Praha-Zbraslav, vlastníkovi nemovitosti
zapsané na LV 3804 na základě předložené žádosti č.j. 1031/2019/OMIR ze dne
6.3.2019 za cenu 60.690 Kč;

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

4.

Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc.č. 1311/2 o výměře 23m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě žádosti o změnu nájemce pozemku, na kterém je umístěna garáž v soukromém
vlastnictví, rada souhlasila se záměrem pozemek pronajmout.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 86 19

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1311/2 o výměře 23 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
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Praha-Zbraslav, zájemci na základě žádosti čj. 1017/2019/OMIR ze dne 6.3.2019,
za cenu 85 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce;

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

5.

Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc.č. 1311/6 o výměře 22m² v k.ú. Zbraslav –
změna nájemce pozemku
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě žádosti o změnu nájemce pozemku, na kterém je umístěna garáž v soukromém
vlastnictví, rada souhlasila se záměrem pozemek pronajmout.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 87 19

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1311/6 o výměře 22 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. 5275/2018/OMIR ze dne
26.11.2018, za cenu 85 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce;

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

6.

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 3305 o výměře 23m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Na zveřejněný záměr pronájmu pozemku pod garáží se přihlásil 1 zájemce. Rada schválila
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 88 19

Rada městské části

I.

schvaluje
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uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží parc. č. 3305 o
výměře 23 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 přihlášení se na
zveřejněný záměr čj. 0864/2018/OMIR ze dne 26.2.2019, za cenu 85 Kč/m²/rok,
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce;

II.

schvaluje
uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 3.4.1997 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.

7.

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
Na zveřejněný záměr pronájmu části pozemku pod garáží v ulici Vilímkova se přihlásil 1
zájemce. Rada schválila uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 89 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.
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0872/2019/OMIR ze dne 26.2.2019, 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.

8.

Pronájem části pozemku parc.č. 1016 o výměře 17,25m² v k.ú. Zbraslav, pozemek pod
garáží u bytového domu Vilímkova č.p. 219 a 220
Předkladatel: Filip Gaspar
Na zveřejněný záměr pronájmu části pozemku pod garáží v ulici Vilímkova se přihlásil 1
zájemce. Rada schválila uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 90 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku pod garáží parc. č. 1016 o
výměře 17,25 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.
0848/2019/OMIR ze dne 25.2. 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
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OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
9.

Žádost o prodloužení záboru na Zbraslavském náměstí před domem č.p. 467 - Cukrárna
HANNY
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě žádosti o prodloužení záboru veřejného prostranství (chodníku) na Zbraslavském
náměstí, rada s tímto souhlasila. Jedná se o dočasnou stavbu sloužící pro umístění stolků a židlí
před cukrárnou HANNY.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 91 19

Rada městské části

I.

souhlasí
prodloužením záboru veřejného prostranství o velikosti 8,25 m2, na Zbraslavském
náměstí před domem č.p. 467, pro dočasnou stavbu, pro právnickou osobu:
Cukrárna HANNY, s. r. o., IČ: 271 62 001, se sídlem Nám. Osvoboditelů 1372,
Praha 5 - Radotín, v termínu od 23.3.2019 do 31.3.2020 na základě žádosti č.j.
1114/2019/OSV ze dne 12.3.2019;

II.

ukládá
OSV informovat žadatele o usnesení RMČ Praha-Zbraslav.

10.

Smlouva o výpůjčce části pozemku parc.č. 3182/1 o výměře 1020 m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila smlouvu o výpůjčce části pozemku na dobu 10 let za účelem pořádání kulturněspolečenských akcí a pro rekreaci obyvatel.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 92 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 3182/1 o výměře 1020
m², druh pozemku: ostatní plocha, v k. ú. Zbraslav, mezi MČ Praha-Zbraslav
a vlastníkem pozemku Hlavním městem Prahou, IČ: 000 64 581, se sídlem:
Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, na dobu určitou 10 let, v
předloženém znění;
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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.

11.

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 123/1 a parc.č. 174 v k.ú.
Zbraslav, ulice U Malé řeky a K Přístavišti
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s Pražskou plynárenskou
Distribucí, a. s. Oprávněný vybudoval v pozemku přeložku plynovodu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 93 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 123/1,
druh pozemku: ostatní plocha, parc. č. 174, druh pozemku: ostatní plocha v
k.ú. Zbraslav, zapsaných na LV 1707, vlastnické právo pro hlavní město Praha,
svěřená správa nemovitostí městská část Praha-Zbraslav, se společností Pražská
plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., IČ: 274 03
505, se sídlem: U Plynárny 500, 145 08 Praha 4 (jako oprávněným) a společností
Pražská vodohospodářská společnost, a. s., IČ: 256 56 112, se sídlem: Žatecká
110/2, 110 00 Praha 1 (jako investorem), 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.
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12.

Výpůjčka fotbalového hřiště na Baních na pozemku parc.č. 2868/1 a částí přilehlých
pozemků parc.č. 2868/10, 2866/2, 2867/2, 2866/1 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě žádostí, rada souhlasila s výpůjčkou fotbalového hřiště ve dnech 25.5. a 21.9.2019.
V těchto termínech bude na hřišti pořádán fotbalový turnaj "Baňský pohár".
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 94 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce fotbalového příště na pozemku parc. č. 2868/1,
druh pozemku: ostatní plocha a částí přilehlých pozemků parc. č. 2868/10, druh
pozemku: ostatní plocha, parc. č. 2866/2,druh pozemku: ostatní plocha, parc. č.
2867/2, druh pozemku: ostatní plocha a parc. č. 2866/1, druh pozemku: zahrada,
v k. ú. Zbraslav, zapsaných na LV 1707, vlastnické právo pro hlavní město Prahu,
svěřená správa nemovitostí městská část Praha-Zbraslav, zájemci na základě
žádostí č.j. 1106/2019/OMIR, na den 25.5.2019 od 8.00 do 17.00 h;

II.

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce fotbalového příště na pozemku parc. č. 2868/1,
druh pozemku: ostatní plocha a částí přilehlých pozemků parc. č. 2868/10, druh
pozemku: ostatní plocha, parc. č. 2866/2, druh pozemku: ostatní plocha, parc. č.
2867/2, druh pozemku: ostatní plocha a parc. č. 2866/1, druh pozemku: zahrada,
v k. ú. Zbraslav, zapsaných na LV 1707, vlastnické právo pro hlavní město Prahu,
svěřená správa nemovitostí městská část Praha-Zbraslav, zájemci na základě
žádostí č.j. 1106/2019/OMIR, na den 21.9.2019 od 8.00 do 17.00 h;

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.
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13.

Pronájem nebytového prostoru o výměře 177,37 m² v přízemí budovy č.p. 626, U Malé
řeky, na pozemku parc.č. 139/1 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Na zveřejněný záměr pronájmu nebytových prostor v ulici U Malé řeky se přihlásil 1 zájemce, a
to Zelený ostrov, s. r. o. V tomto prostoru bude společnost provozovat prádelnu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 95 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru o výměře 177,37
m² v přízemí budovy č.p. 626, U Malé řeky, na pozemku parc. č. 139/1 v k. ú.
Zbraslav, zapsaném na LV 1707, vlastnické právo pro hlavní město Prahu, svěřená
správa nemovitostí městská část Praha-Zbraslav, právnické osobě: Zelený ostrov,
s. r. o., IČ: 274 45 747, se sídlem: 5. května 3, 250 29 Dobřichovice, na základě
přihlášení se na zveřejněný záměr čj. 0650/2019/OMIR ze dne 11.2.2019 za cenu
16.000 Kč/měsíc, 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.

14.

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 39 na adrese Elišky Přemyslovny 437, 156 00
Praha Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu v ulici Elišky Přemyslovny z důvodu tíživé
sociální situace nájemce. Smlouva je uzavírána na dobu určitou.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 96 19

Rada městské části

I.

souhlasí
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s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu č. 39 v ul. Elišky Přemyslovny 437, 156 00
Praha-Zbraslav z důvodu tíživé sociální situace, na dobu určitou od 01.04.2019 do
30.06.2019, nájemné se slevou 10%, na základě žádosti č.j. 1049/2019/OMH ze
dne 07.03.2019 a doporučení Odboru správních agend ze dne 11.03.2019;

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

15.

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 77, Lomařská 819, 156 00 Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě zveřejněné nabídky na pronájem volného bytu v ulici Lomařská se přihlásilo 6
zájemců. Nejvyšší nabídka za první nájemné činila 517.000 Kč. Rada souhlasila s uzavřením
nájemní smlouvy se zájemcem s nejvyšší nabídkou od 1.4.2019.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 97 19

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Protokol o posouzení nabídek ze dne 01.03.2019, v předloženém znění;

II.

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy od 01.04.2019 se zájemcem, který na pronájem
bytu č. 77 o velikosti 2+1, na adrese Lomařská 819, 156 00 Praha-Zbraslav, o
celkové výměře 59 m2, podal nejvyšší nabídku ve výši 517.000 Kč. Nájemné od
druhého měsíce nájmu je stanoveno ve výši 6.261 Kč (106,13 m2), v souladu se
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v předloženém znění;

III.

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

IV.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

16.

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 105 ul. Lomařská 824, 156 00 Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu v Lomařské ulici, kterým se
stanovuje doba nájmu na dobu neurčitou.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 98 19

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 105 v ul. Lomařská
824, 156 00 Praha-Zbraslav, na základě žádosti č.j. 0960/2019/OMH ze dne
04.03.2019, kterým se stanovuje doba nájmu na dobu neurčitou;

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

17.

Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení č. 213 v DsPS, U Včely 1442, 156 00 PrahaZbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k bytové jednotce v Domě s pečovatelskou
službou.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 99 19

Rada městské části
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I.

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy k uvolněné bytové jednotce č. 213 pro jednu osobu
v Domě s pečovatelskou službou pro žadatele, vedeného pod spisovou značkou
553/2-2277/2013, na základě jeho žádosti ze dne 17.6.2013, na dobu určitou od
01.04.2019 do 31.03.2020;

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

18.

Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení č. 112 v DsPS, U Včely 1442, 156 00 PrahaZbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k bytové jednotce v Domě s pečovatelskou
službou.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 100 19

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy k uvolněné bytové jednotce č. 112 pro jednu osobu
v Domě s pečovatelskou službou pro žadatele, vedeného pod spisovou značkou
0511/2015/SO, na základě jeho žádosti ze dne 10.2.2015, na dobu určitou od
01.05.2019 do 30.04.2020;

II.

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

III.

ukládá
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OMH zajistit potřebné administrativní kroky.
19.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení č. 115 v DsPS, U Včely 1442, 156
00 Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení v Domě s
pečovatelskou službou. Tímto dodatkem se prodlužuje doba nájmu do 30.6.2023.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 101 19

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení č. 115 v
DsPS, U Včely 1442, 156 00 Praha-Zbraslav, kterým se prodlužuje doba nájmu
do 30.06.2023 v souladu s čl. V. Pravidel pro přijímání nájemců do DsPS PrahaZbraslav;

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

20.

Stavební úpravy bytu č. 307 v DsPS, U Včely 1442, 156 00 Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila se stavebními úpravami v bytu v Domě s pečovatelskou službou. Úpravy
spočívají v instalaci klimatizace a výměnou oddělovací stěny na balkoně.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 102 19

Rada městské části

I.

souhlasí
se stavebními úpravami bytu č. 307 v DsPS, U Včely 1442, 156 00 PrahaZbraslav, spočívající s instalací klimatizace a výměnou oddělovací stěny na
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balkoně z důvodu nevhodného materiálu, na základě žádosti č.j. 1048/2019 ze dne
7.3.2019, vše na náklady žadatele;

II.

ukládá
OMH informovat žadatele o usnesení.

21.

Vyhodnocení veřejné zakázky „Údržba zeleně a veřejných prostranství na pozemcích
Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha-Zbraslav “ a uzavření
smlouvy
Předkladatel: Radek Rejna
Městská část zveřejnila výzvu k podání nabídek na péči o veřejnou zeleň. V termínu podání
nabídek byly podány 3 cenové nabídky. 2 nabídky byly vyloučeny z důvodu toho, že součástí
nabídek byl předložen chybný oceněný výkaz výměr.
Rada, na základě zprávy komise pro hodnocení nabídek, rozhodla o vítězi výběrového řízení na
realizaci zakázky - údržba zeleně a veřejných prostranství, které má svěřené do správy městská
část.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 103 19

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek;

II.

rozhoduje
o vítězi výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu „Údržba zeleně
a veřejných prostranství na pozemcích Hlavního města Prahy, svěřené do
správy MČ Praha-Zbraslav", kterým je AQIK, s. r. o., IČ: 278 00 385, se sídlem
Benátecká 1369, 250 01 Brandýs nad Labem, za cenu 441 835,85 Kč bez DPH;

III.

souhlasí
s uzavřením smlouvy s AQIK, s. r. o., IČ: 278 00 385, se sídlem Benátecká 1369,
250 01 Brandýs nad Labem, za cenu 441.835,85 Kč bez DPH;

IV.

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

V.

ukládá
Odbor životního prostředí informovat vítěze výběrového řízení o usnesení RMČ a
zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

22.

Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Ruční úklid veřejných prostranství v MČ PrahaZbraslav 2019"
Předkladatel: Radek Rejna
Na základě zveřejněné výzvy na úklid veřejných prostranství ve Zbraslavi se přihlásila jedna
společnost, a to Etincelle, z.s. Rada schválila uzavření smlouvy se jmenovanou společností.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 104 19

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu S 11/2016 ze
dne 17.10.2016, ve znění ze dne 22.10.2018, zadání veřejné zakázky "Ruční úklid
veřejných prostranství v MČ Praha-Zbraslav 2019", společnosti: Etincelle, z.s.,
Dělnická 235, 272 01 Kladno, IČ: 270 09 106, za cenu 480.000 Kč bez DPH;

II.

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

III.

ukládá
OMH a OKT provést potřebné administrativní kroky.

23.

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností CAMINO 88 spol. r.o. se sídlem K
vápence 167/27, 159 00 Praha 5 - Chuchle, IČ: 276 39 240, na akci „Rekonstrukce bytu č.
129 Žofie Podlipské 904“
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Smlouva o dílo byla sepsána se společností
CAMINO 88, která provádí rekonstrukci bytu v ulici Žofie Podlipské. Dodatkem se navyšuje
cena za vícepráce.
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souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 105 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce bytu č. 129, Žofie
Podlipské 904“ se společností CAMINO 88, spol. s r. o., se sídlem K Vápence
167/27, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle, IČ: 276 39 240, kterým se navyšuje cena
o vícepráce na 588.288,43 Kč bez DPH, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

24.

SK Zbraslav - Rekonstrukce sportovních ploch v areálu fotbalového hřiště
Předkladatel: Zuzana Vejvodová, Radek Rejna
OMIR předložil radě k projednání projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební
řízení na stavbu - rekonstrukce sportovních ploch. Rada s dokumentací souhlasila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 106 19

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro společné územní řízení a stavební
povolení stavby „Rekonstrukce sportovních ploch“ na pozemcích parc. č. 706/1 a
706/10 vše v k. ú. Zbraslav;

II.

ukládá
OMIR infromovat žadatele o usnesení.
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25.

Návrh na uzavření dodatku č. 3 smlouvy o zajištění bezplatného svozu a likvidace
bioodpadu kategorie O dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Předkladatel: Radek Rejna
Rada schválila uzavření dodatku smlouvy o zajištění bezplatného svozu a likvidace biodpadu se
společností Instalace Praha, s. r. o. Tento dodatek prodlužuje smlouvu o jeden rok.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 107 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 smlouvy o zajištění bezplatného svozu a likvidace
bioodpadu kategorie „O“, ze dne 22.3.2016, se společností Instalace Praha, s. r. o,
se sídlem Truhlářská 1108/3, Praha 1, IČ: 458 04 371, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OŽP provést potřebné administrativní úkony.

26.

Návrh na bezúplatný převod vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku par.
č. 2909/210 v k.ú. Zbraslav na MČ Praha-Zbraslav, do majetku a správy MČ PrahaZbraslav
Předkladatel: Radek Rejna
Na základě požadavku od MHMP, byla vyrobena vstupní cedule k fit parku. Ceduli je potřeba
převést z majetku MHMP do správy městské části. Rada souhlasila s bezúplatným převodem a s
uzavřením smlouvy o převodu vstupní cedule.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 108 19

Rada městské části

I.

bere na vědomí
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návrh na bezúplatný převod vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku par.
č. 2909/210 v k. ú. Zbraslav na MČ Praha Praha-Zbraslav, do majetku a správy
MČ Praha-Zbraslav;

II.

souhlasí
a)

s bezúplatným převodem vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku par. č.
2909/210 v k. ú. Zbraslav na MČ Praha Praha-Zbraslav, do majetku a správy MČ
Praha-Zbraslav;

b)

III.

s uzavřením smlouvy o převodu vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku
par. č. 2909/210 v k. ú. Zbraslav na MČ Praha Praha-Zbraslav, do majetku
a správy MČ Praha-Zbraslav, jakožto příjemcem, a hl. m. Prahou, jakožto
převodcem;

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podepsat smlouvu o
převodu vstupní cedule k fit parku, umístěnou na pozemku par. č. 2909/210 v k. ú.
Zbraslav;

IV.

ukládá
Odboru životnímu prostředí seznámit Odbor SML MHMP s usnesením Rady MČ
Praha-Zbraslav;

27.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných MČ PrahaZbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada odsouhlasila termíny zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 - viz
usnesení níže.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 109 19

Rada městské části

I.

souhlasí
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v souladu s § 34 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, s termínem a místem zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání
od školního roku 2019/2020 v mateřských školách zřizovaných městskou částí
Praha-Zbraslav:
do Mateřské školy Matjuchinova
- vydávání žádostí 2.5.2019 13:00 - 16:30 h
- přijímání žádostí 14.5. a 15.5.2019 13:00 - 17:00 h
do Mateřské školy Nad Parkem
- vydávání žádostí 2.5.2019 13:00 - 16:30 h
- přijímání žádostí 13.5. a 14.5.2019 13:00 - 17:00 h;

II.

ukládá
OKT informovat ředitelky mateřských škol o usnesení RMČ.

28.

Návrh na vyřazení majetku z evidence - Mateřská škola Nad Parkem
Předkladatel: Zuzana Wildová
Ředitelka MŠ Nad Parkem předložila radě návrh na vyřazení majetku z evidence. Jedná se o
nadbytečný a neupotřebitelný majetek. Rada s vyřazením majetku souhlasila.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 110 19

Rada městské části

I.

souhlasí
v souladu s § 27, odst. 8 zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, s vyřazením majetku dle předloženého návrhu, v
pořizovací hodnotě 193.049,09 Kč, z majetkové evidence příspěvkové organizace
Mateřská škola Nad Parkem, IČ: 700 98 093, na základě žádosti ředitelky
příspěvkové organizace, čj. 0983/2019/OKT ze dne 4.3.2019;

II.

ukládá
OKT informovat ředitelku MŠ o usnesení RMČ.

29.

Poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha – Zbraslav - dotace do 50.000 Kč
Předkladatel: Michaela Bernardová
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Rada vzala na vědomí doporučení hodnotící komise pro poskytování dotací z rozpočtu MČ. Dále
rada schválila uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací v celkové výši
706.500 Kč.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 111 19

Rada městské části

I.

bere na vědomí
doporučení hodnotící komise pro posuzování žádostí o dotace v Programu pro
poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav;

II.

schvaluje
v souladu s § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových
dotací rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav, v
celkové výši 706.500 Kč pro jednotlivé žadatele, uvedené v příloze číslo 1 tohoto
usnesení;

III.

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

IV.

ukládá
OKT zajistit potřebné administrativní úkony.
Termín: 10.4.2019

30.

Poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha – Zbraslav - dotace nad 50.000 Kč
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada vzala na vědomí doporučení hodnotící komise pro poskytování dotací z rozpočtu MČ.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových
dotací v celkové výši 893.500 Kč.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 112 19

Rada městské části
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I.

bere na vědomí
doporučení hodnotící komise pro posuzování žádostí o dotace v Programu pro
poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav;

II.

doporučuje
a) Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav vzít na vědomí doporučení hodnotící komise
pro posuzování žádostí o dotace v rámci Programu pro poskytování dotací z
rozpočtu MČ Praha-Zbraslav;
b)Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav v souladu s § 89 odst. 2 písmeno b) zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, schválit
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MČ
Praha–Zbraslav z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MČ PrahaZbraslav , v celkové výši 893.500 Kč, pro jednotlivé žadatele uvedené v příloze
číslo 1 tohoto usnesení;
c) Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav schválit závazný vzor smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav, který je uveden v příloze č. 2
tohoto usnesení;

III.

pověřuje
místostarostku Mgr. Michaelu Bernardovou, předložením materiálu dle bodu II.
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

31.

Převzetí záštity nad konáním sportovní akce "Cukroušův Mazec" a souhlas s využitím
pozemků parc. č. 2866/2, 2868/1 a 2868/10 vše v k. ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada, na základě žádosti, souhlasila s bezúplatným využitím pozemků dne 1.5.2019 pro konání
cyklistického závodu "Cukroušův Mazec".
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 113 19

Rada městské části

I.

bere na vědomí
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oznámení o konání sportovní akce Zbraslavský MTB marathon "Cukroušův
mazec" dne 1.5.2019, která se koná pod záštitou MČ Praha-Zbraslav;

II.

III.

souhlasí
a)

s převzetím záštity nad akcí "Cukroušův Mazec";

b)

s bezúplatným využitím pozemků parc. č. 2866/2,2868/1 a 2868/10 vše v k.
ú. Zbraslav pro z.s. KT Tryskomyš dne 1.5.2019 za účelem zřízení zázemí
závodu Zbraslavský MTB marathon "Cukroušův mazec", na základě žádosti č.j
1073/2019/OKT ze dne 8.3.2019, s tím, že pozemky budou organizátory akce po
jejím ukončení uklizeny;

stanovuje
vratnou kauci na úklid pozemku ve výši 10.000 Kč;

IV.

ukládá
OKT informovat žadatele.

32.

Žádost o zapůjčení veřejného prostranství - Veteran Bicycle Club Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Již 36. ročník Jízdy historických velocipedů s vrchu, Jíloviště - Zbraslav proběhne dne 8.6.2019
ve Zbraslavi. Rada souhasila se zapůjčením Zbraslavského náměstí pro tuto akci.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 114 19

Rada městské části

I.

souhlasí
s žádostí se zapůjčením veřejného prostranství - Zbraslavské náměstí, na akci 36.
ročník Jízdy historických velocipedů, dne 8.6.2019 v čase od 7.00 h do 13.00 h;

II.

ukládá
OSV informovat žadatele.
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33.

Noc kostelů 2019 - převzetí záštity
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada svým usnesením převzala záštitu nad akcí Noc kostelů 2019, která bude pořádána dne
24.5.2019 v kostele sv. Jakuba Staršího.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 115 19

Rada městské části

I.

souhlasí
s převzetím záštity městské části Praha-Zbraslav nad akcí Noc kostelů 2019,
pořádanou dne 24. května 2019 Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba
Staršího, na základě žádosti č.j.: 0999/2019/OKT ze dne 5.3.2019;

II.

ukládá
OKT informovat organizátory akce o usnesení RMČ.

34.

Jmenování členů Školské komise
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada zřídila Školskou komisi a jmenovala předsedu, členy a tajemníka této komise.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 116 19

Rada městské části

I.

zřizuje
v souladu s § 101 odst. 1, zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
Školskou komisi;

II.

jmenuje
a) předsedkyní Školské komise Dagmar Kobylkovou;
b) členy Školské komise:
- Terezu Kůstkovou
- Martinu Talpovou
- Zuzanu Wildovou
- Jiřího Valacha
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- Marcela Faikise;
c) tajemníkem Školské komise Petra Janečka;

III.

ukládá
OKT informovat předsedkyni, členy a tajemníka komise.

35.

Hodnocení Zbraslavských novin 2018
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada vzala na vědomí zprávu redakční rady a doporučuje zastupitelstvu, aby na svém příštím
zasedání vzali na vědomí zprávu, která obsahuje hodnocení redakční rady, dodržování pravidel
koncepce ZN a kodex demokratických zásad vydavatelské politiky ZN.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 117 19

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zprávu redakční rady "Hodnocení Zbraslavských novin 2018“, v předloženém
znění;

II.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav vzít na vědomí zprávu „Hodnocení
Zbraslavských novin 2018“, v předloženém znění;

III.

pověřuje
radní MČ Praha–Zbraslav, Mgr. Zuzanu Wildovou, předložením materiálu na
nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Zbraslav.

36.

Rozpočtové opatření 3006/2019
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částkuk 54.000
Kč, která je určena pro místní knihovnu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 118 19

Rada městské části
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I.

schvaluje
na základě pověření Usnesením číslo Z 3 17 19 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 3006/2019, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

37.

Stanovení programu zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada schválila program 4. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav, které se bude
konat 1.4.2019.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 119 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 4. řádného zasedání Zastupitelstva městské části
Praha-Zbraslav, dne 1.4.2019, v předloženém znění;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

38.

Dar na rozvoj kulturního života, vzdělávání a ochranu životního prostředí Městské části
Praha-Zbraslav
Rada odsouhlasila uzavření darovací smlouvy o přijetí finančního daru ve výši 125.000 Kč,
který je určen na rozvoj kulturního života, vzdělávání a ochranu životního prostředí.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 7 120 19

Rada městské části

I.

souhlasí
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s uzavřením darovací smlouvy o přijetím finančního daru na rozvoj kulturního
života, vzdělávání a ochranu životního prostředí ve výši 125.000 Kč od
soukromého dárce, v
předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT a OFR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

39.

Různé

Bc. Filip Gaspar
místostarosta MČ Praha-Zbraslav

Mgr. Michaela Bernardová
místostarostka MČ Praha-Zbraslav
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