Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
9. řádné jednání rady městské části, konané dne
3. 4. 2019 v 8:30 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

P. Janeček

Hosté:
Omluvení:

F. Gaspar

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, M. Bernardová

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (15)

Zahájení

2 (16)

Náhrada V.V. Strnady 1. Etapa

3 (17)

Přístavba a stavební úpravy RD Fuchsova 99

4 (18)

Stavební úpravy a přístavba rodinného domu, Pod Špitálem č.p. 371 Zbraslav

5 (19)

Žádost o souhlas s umístěním zařízení staveniště na pozemku č.p. 1314/214 v k.ú.
Zbraslav

6 (20)

Žádost MHMP o stanovisko k žádosti o prodej pozemků parc.č 534/10, 536/18, 536/19,
536/20 vše v k.ú. Lahovice

7 (21)

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1314/17 o výměře 21m² v k.ú. Zbraslav

8 (22)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 58 ul. Hauptova 596, 156 00 Praha-Zbraslav

9 (23)

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na byt č.202 v DsPS, U Včely 1442, 156 00 PrahaZbraslav

10 (24)

Žádost o dotaci OPŽP – „Realizace úspor energií budovy úřadu čp. 464, Praha-Zbraslav“

11 (25)

Stav hospodaření, účetní závěrka a rozdělení výsledku hospodaření zřízené příspěvkové
organizace Mateřská škola Nad Parkem za rok 2018

12 (26)

Stav hospodaření, účetní závěrka a rozdělení výsledku hospodaření zřízené příspěvkové
organizace Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav za rok 2018

13 (27)

Stav hospodaření, účetní závěrka a rozdělení výsledku hospodaření zřízené příspěvkové
organizace Základní škola Vladislava Vančury Praha-Zbraslav za rok 2018

14 (28)

Stav hospodaření, účetní závěrka a rozdělení výsledku hospodaření zřízené příspěvkové
organizace Základní umělecká škola Praha-Zbraslav za rok 2018

15 (29)

Návrh na vyřazení majetku z evidence - Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav

16 (14)

Účetní závěrka za rok 2018 - Městská část Praha-Zbraslav

17 (30)

Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru na podporu akce Královský průvod 2019 Dobřichovice
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18 (31)

Povolení uspořádání veřejného workshopu v Městské zahradě

19 (32)

Plná moc k zastupování městské části v řízení u Ústavního soudu České republiky sp. zn.
II. ÚS 2578/18

20 (33)

Rozpočtové opatření 2013/2019

21 (34)

Rozpočtové opatření 3008/2019

22 (35)

Rozpočtové opatření 3009/2019

23 (36)

Rozpočtové opatření 3010/2019

24 (37)

Rozpočtové opatření 7002/2019

25 (38)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Náhrada V.V. Strnady 1. Etapa
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s projektovou dokumentací pro povolení stavby a schválila uzavření smlouvy
se společností PRE distribuce, a. s. Předmětem stavby je obnova kabelové distribuční sítě venkovní vedení bude nahrazeno zemním kabelovým vedením. Zemní rozvody budou uloženy v
trasách stávajícího vedení.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 129 19

Rada městské části

I.

souhlasí
s projektovou dokumentací pro povolení stavby nazvané „Náhrada V.V. Strnady
1. Etapa“ na pozemcích parc. č. 2827/2 a 2683 vše v k. ú. Zbraslav na základě
žádosti č.j. 0741/2019/OMIR ze dne 15.2.2019 za splnění podmínek uvedených
ve vyjádření OMH MČ Praha-Zbraslav ze dne 20.3.2019 a za podmínky, že
žadatel předloží dokumentaci zpětné obnovy povrchů a pasport stávající podoby
komunikace v úseku komunikace dotčené stavbou;

II.

schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (věcné břemeno)
k pozemku parc. č. 2872/2, druh pozemku: ostatní plocha v k. ú. Zbraslav,
zapsaného na LV 1707, vlastnické právo pro hlavní město Praha, Mariánské
náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, svěřená správa nemovitostí městská část
Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, se společností
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PRE distribuce, a. s., IČ: 273 76 516, se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha
5;

III.

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

IV.

ukládá
OMIR zajistit potřebné administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

3.

Přístavba a stavební úpravy RD Fuchsova 99
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada, na základě žádosti, souhlasila s projektovou dokumentací stavby. Předmětem stavby je
přístavba a stavební úpravy rodinného domu v ulici Fuchsova. Stavební komise souhlasila bez
připomínek.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 130 19

Rada městské části

I.

souhlasí
s projektovou dokumentací stavby nazvanou „Přístavba a stavební úpravy RD
Fuchsova 99“ na pozemcích parc. č. 1069 a 1070 vše v k. ú. Zbraslav na základě
žádosti č.j. 1225/2019/OMIR ze dne 19.3.2019;

II.

ukládá
OMIR infromovat žadatele o usnesení.

4.

Stavební úpravy a přístavba rodinného domu, Pod Špitálem č.p. 371 Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada souhlasila s projektovou dokumentací pro povolení stavby, která se týká stavebních úprav a
přestavby rodinného domu v ulici Pod Špitálem. Stavební úpravy spočívají v zesílení původních
dřevěných stropních konstrukcí, ve výměně původních oken, nových podlah a v přístavbě
dvorního traktu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 131 19

Rada městské části
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I.

II.

souhlasí
a)

s projektovou dokumentací pro povolení stavby s názvem „Stavební úpravy a
přestavba rodinného domu, Pod Špitálem č.p. 371“ na pozemcích parc. č. 80,
86/5 a 117 vše v k. ú. Zbraslav na základě žádosti č.j. 0645/2019/OMIR ze dne
11.2.2019;

b)

s udělením výjimky se stavbou s názvem „Stavební úpravy a přestavba rodinného
domu, Pod Špitálem č.p. 371“ na pozemcích parc. č. 80, 86/5 a 117 vše v k. ú.
Zbraslav na hranici pozemku;

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

5.

Žádost o souhlas s umístěním zařízení staveniště na pozemku č.p. 1314/214 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Radek Rejna
OŽP předkládá radě žádost o souhlas s umístěním zařízení staveniště. Společnost STAMET, s. r.
o. bude v ulici Lomařská a Paškova provádět rekonstrukci kanalizace. Rada schválila umístění
staveniště.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 132 19

Rada městské části

I.

schvaluje
umístění zařízení staveniště na pozemku parc. č. 1314/214 v k. ú. Zbraslav pro
akci "Rekonstrukce kanalizace, ul. Lomařská, Paškova a okolí", na období od
8.4.2019 do 8.2.2021, na základě žádosti společnosti STAMET, s. r. o., IČ: 485 89
829, se sídlem: Erbenova 237/11, Košíře, 150 00 Praha 5, která byla doručena dne
13.3.2019, pod č.j. 1136/2019/OŽP, za podmínek vydaných Odborem životního
prostředí, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení;

II.

ukládá
OŽP informovat žadatele o usnesení RMČ a zajistit administrativní kroky k
realizaci tohoto usnesení.
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6.

Žádost MHMP o stanovisko k žádosti o prodej pozemků parc.č 534/10, 536/18, 536/19,
536/20 vše v k.ú. Lahovice
Předkladatel: Filip Gaspar
MČ byla doručena žádost o odkup výše jmenovaných pozemků. Jelikož se pozemky nacházejí
v lokalitě kudy by měl v budoucnu vést Příměstský park Soutok, rada vydala nesouhlasné
stanovisko.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 133 19

Rada městské části

I.

vydává
zamítavé stanovisko k žádosti o prodej pozemků parc. č. 534/10, 536/18, 536/19,
536/20 vše v k. ú. Lahovice, na základě předložené žádosti č.j. 1319/2019/OMIR
ze dne 27.3.2019;

II.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

7.

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1314/17 o výměře 21m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Na zveřejněný záměr pronájmu pozemku pod garáží se přihlásil jeden zájemce. Rada schválila
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku na dobu neurčitou.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 134 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku 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 přihlášení se na
zveřejněný záměr čj. 1067/2019/OMIR ze dne 8.3.2019, za cenu 85 Kč/m²/rok, na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce;

II.

schvaluje
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uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 10.3.2015 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.

8.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 58 ul. Hauptova 596, 156 00 Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě, kterým se
prodlužuje doba nájmu do konce října 2019.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 135 19

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 58 v ul. Hauptova 596, 156
00 Praha-Zbraslav, na základě žádosti č.j. 1248/2019/OMH ze dne 20.03.2019,
kterým se prodlužuje doba nájmu do 31.10.2019, na základě doporučení Odboru
sociálních agend ze dne 25.3.2019;

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

9.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na byt č.202 v DsPS, U Včely 1442, 156 00 PrahaZbraslav
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Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě žádosti, souhlasila rada s ukončením nájemní smlouvy ke dni 30.4.2019 v Domě s
pečovatelskou službou.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 136 19

Rada městské části

I.

souhlasí
s ukončením Smlouvy o nájmu bytu č. 202 v Domě s pečovatelskou službou, U
Včely 1442, 156 00 Praha-Zbraslav ke dni 30.04.2019, na základě žádosti č.j.
1310/2019/OMH ze dne 27.03.2019;

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

10.

Žádost o dotaci OPŽP – „Realizace úspor energií budovy úřadu čp. 464, Praha-Zbraslav“
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu souhlasit s podáním žádosti o dotaci - Snížení
energetických ztrát veřejných budov a zvýšení obnovitelných zdrojů energie. Tato dotace je
vhodná pro budovu ÚMČ, kde by došlo k zateplení střechy a výměně stávajících otvorů.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 137 19

Rada městské části

I.

doporučuje
ZMČ Praha-Zbraslav souhlasit s podáním žádosti v rámci vypsané výzvy 121.
OPŽP - Snížení energetických ztrát veřejných budov a zvýšení obnovitelných
zdrojů energie, po jejím vyhlášení, na akci „Realizace úspor energií budovy úřadu
čp. 464, Praha-Zbraslav“;
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II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením materiálu dle
bodu I. tohoto usnesení na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.

11.

Stav hospodaření, účetní závěrka a rozdělení výsledku hospodaření zřízené příspěvkové
organizace Mateřská škola Nad Parkem za rok 2018
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada schválila účetní závěrku k 31.12.2018 Mateřské škole Nad Parkem. Dále schválila
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 138 19

Rada městské části

I.

bere na vědomí
stav hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Parkem, IČ:
700 98 093, se sídlem: Nad Parkem 1181, 156 00 Praha-Zbraslav za rok 2018;

II.

III.

schvaluje
a)

účetní závěrku k 31.12.2018 zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Nad
Parkem, IČ: 700 98 093, se sídlem: Nad Parkem 1181, 156 00 Praha-Zbraslav, v
předloženém znění;

b)

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 zřízené příspěvkové organizace
Mateřská škola Nad Parkem, IČ: 700 98 093, se sídlem: Nad Parkem 1181, 156 00
Praha-Zbraslav, v předloženém znění;

ukládá
OFR informovat statutárního zástupce zřízené organizace o usnesení RMČ.

12.

Stav hospodaření, účetní závěrka a rozdělení výsledku hospodaření zřízené příspěvkové
organizace Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav za rok 2018
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada schválila účetní závěrku k 31.12.2018 Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav. Dále
schválila rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 139 19
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Rada městské části

I.

bere na vědomí
stav hospodaření zřízené příspěvkové organizace Zařízení školního stravování
Praha-Zbraslav, IČ: 708 79 273, se sídlem U Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbraslav
za rok 2018;

II.

III.

schvaluje
a)

účetní závěrku k 31.12.2018 zřízené příspěvkové organizace Zařízení školního
stravování Praha-Zbraslav, IČ: 708 79 273, se sídlem U Lékárny 592, 156 00
Praha-Zbraslav, v předloženém znění;

b)

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 zřízené příspěvkové organizace
Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav, IČ: 708 79 273, se sídlem U Lékárny
592, 156 00 Praha-Zbraslav, v předloženém znění;

ukládá
OFR informovat statutárního zástupce zřízené organizace o usnesení RMČ.

13.

Stav hospodaření, účetní závěrka a rozdělení výsledku hospodaření zřízené příspěvkové
organizace Základní škola Vladislava Vančury Praha-Zbraslav za rok 2018
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada schválila účetní závěrku k 31.12.2018 Základní škole Vladislava Vančury. Dále schválila
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 140 19

Rada městské části

I.

bere na vědomí
stav hospodaření věrka za rok 2018 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
zřízené příspěvkové organizace Základní škola Vladislava Vančury PrahaZbraslav, IČ: 613 86 961, se sídlem Hauptova 591, 156 00 Praha-Zbraslav za rok
2018;
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II.

III.

schvaluje
a)

účetní závěrku k 31.12.2018 věrka za rok 2018 a návrh na rozdělení
hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace Základní škola
Vladislava Vančury Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 961, se sídlem Hauptova 591, 156
00 Praha-Zbraslav, v předloženém znění;

b)

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 věrka za rok 2018 a návrh na
rozdělení hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace Základní škola
Vladislava Vančury Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 961, se sídlem Hauptova 591, 156
00 Praha-Zbraslav, v předloženém znění;

ukládá
OFR informovat statutárního zástupce zřízené organizace o usnesení RMČ.

14.

Stav hospodaření, účetní závěrka a rozdělení výsledku hospodaření zřízené příspěvkové
organizace Základní umělecká škola Praha-Zbraslav za rok 2018
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada schválila účetní závěrku k 31.12.2018 Základní umělecké škole Praha-Zbraslav. Dále
schválila rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 141 19

Rada městské části

I.

bere na vědomí
stav hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní umělecká škola PrahaZbraslav, IČ: 673 63 237, se sídlem Opata Konráda 1196, 156 00 Praha-Zbraslav
za rok 2018;

II.

schvaluje
a)

účetní závěrku k 31.12.2018 zřízené příspěvkové organizace Základní umělecká
škola Praha-Zbraslav, IČ: 673 63 237, se sídlem Opata Konráda 1196, 156 00
Praha-Zbraslav, v předloženém znění;
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b)

III.

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 zřízené příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Praha-Zbraslav, IČ: 673 63 237, se sídlem Opata
Konráda 1196, 156 00 Praha-Zbraslav, v předloženém znění;

ukládá
OFR informovat statutárního zástupce zřízené organizace o usnesení RMČ.

15.

Návrh na vyřazení majetku z evidence - Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová, Marta Spáčilová
Rada, na základě žádosti, souhlasila s vyřazením odepsaného a neopravitelného majetku.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 142 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 332.337,80 Kč, z majetkové evidence příspěvkové organizace
Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav, IČ: 708 79 273, na základě žádosti
ředitelky příspěvkové organizace, čj. 1174/2019/OKT ze dne 14.3.2019;

II.

žádá
ředitelku příspěvkové organizace o poskytnutí informace o naložení s vyřazeným
majetkem;

III.

ukládá
OKT informovat ředitelku Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav.

16.

Účetní závěrka za rok 2018 - Městská část Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila účetní závěrku k 31.12.2018 městské části.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 143 19

Rada městské části
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I.

schvaluje
účetní závěrku k 31.12.2018 městské části Praha-Zbraslav, IČ: 002 41 857, se
sídlem Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav v předloženém znění;

II.

ukládá
OFR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

17.

Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru na podporu akce Královský průvod 2019 Dobřichovice
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila uzavření Darovací smlouvy s městem Dobřichovice. MČ přispěla darem ve výši
5.000 Kč na VI. ročník Královského průvodu Karla IV. s korunovačními klenoty.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 144 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Darovací smlouvy s městem Dobřichovice, IČ: 002 41 181, organizátor
kulturní akce „Královský průvod 2019“, o poskytnutí finančního daru ve výši
5.000 Kč, na základě žádosti č.j: 1000/2019/OKT ze dne 5.3.2019, v předloženém
znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT provést potřebné administrativní úkony.

18.

Povolení uspořádání veřejného workshopu v Městské zahradě
Předkladatel: Radek Rejna
Rada svým usnesením povolila konání veřejného workshopu s minivýstavkou bonsají v Městské
zahradě dne 13.4.2019.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 9 145 19

Rada městské části

I.

povoluje
zpřístupnit Městskou zahradu - pozemek parc. č. 142 v k. ú. Zbraslav a uspořádat
veřejný workshop s minivýstavkou bonsají, spolku BONSAI KLUB ZBRASLAV,
z.s., se sídlem K Nové škole 1297, Zbraslav, 156 00 Praha 5, IČ: 065 27 299.
Tato akce proběhne dne 13.4.2019 na základě žádosti č.j. 1313/2019/OŽP ze dne
27.3.2019;

II.

ukládá
OŽP informovat žadatele o usnesení RMČ a zajistit administrativní kroky k
realizaci tohoto usnesení.

19.

Plná moc k zastupování městské části v řízení u Ústavního soudu České republiky sp. zn.
II. ÚS 2578/18
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada zmocnila Mgr. Sedlatého k zastupování ve věci ústavní stížnosti Mateřské školy
Matjuchinova proti usnesení Městského soudu v Praze. Obsahem ústavní stížnosti bylo
napadnutí usnesení co do rozhodnutí o nákladech soudního řízení.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 146 19

Rada městské části

I.

zmocňuje
Mgr. Petra Sedlatého, advokáta a společníka Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý,
s. r. o., se sídlem Vinohradská 2828/151 130 00 Praha 3, Česká republika, ev. č.
ČAK 14019, aby městskou část jakožto vedlejšího účastníka v plném rozsahu
zastupoval v řízení u Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 2578/18, a to
ve věci ústavní stížnosti Mateřské školy Matjuchinova proti Usnesení Městského
soudu v Praze č.j. 12 Co 284/2016-304 ze dne 27.4.2018;

II.

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

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

20.

Rozpočtové opatření 2013/2019
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 157.800
Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu
poskytování sociálních služeb.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 147 19

Rada městské části

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 2013/2019, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

21.

Rozpočtové opatření 3008/2019
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 636.000
Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí finančních prostředků městským částem
jako doplatku podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických
herních zařízení.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 148 19

Rada městské části

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
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s § 16, odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, Rozpočtové opatření číslo 3008/2019, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

22.

Rozpočtové opatření 3009/2019
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku
55.403.500 Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo ponechání nevyčerpaných účelových
prostředků, které byly poskytnuty MČ z rozpočtu hl. m. Prahy.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 149 19

Rada městské části

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 3009/2019, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

23.

Rozpočtové opatření 3010/2019
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 8.000.000
Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelové investiční dotace z rezervy pro MČ
HMP na akci "Modernizace školního hřiště".
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 150 19

Rada městské části

I.

schvaluje
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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 3010/2019, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

24.

Rozpočtové opatření 7002/2019
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 625.800
Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo úpravu rozpočtu na akci Kulturně komunitní centrum
Praha-Zbraslav.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 9 151 19

Rada městské části

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 7002/2019, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

25.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Mgr. Michaela Bernardová
místostarostka MČ Praha-Zbraslav

16

