Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
10. řádné jednání rady městské části, konané dne
15. 4. 2019 v 15:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

P. Janeček

Hosté:
Omluvení:

F. Gaspar

Ověřovatelé:

Z. Wildová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
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Vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Oprava ½ střešního pláště budovy Ke Dračkám
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Žádost MHMP o stanovisko ke směně nemovitostí v k.ú. Lahovice mezi HMP a
společností České přístavy a.s.
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Prodej pozemku parc.č. 1146/2 o výměře 33 m² v k.ú. Zbraslav na základě předložené
žádosti č.j. 1187/2019/OMIR ze dne 15.3.2019
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Prodej pozemku 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

8 (8)

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1311/2 o výměře 23m² v k.ú. Zbraslav

9 (9)

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1311/6 o výměře 22m² v k.ú. Zbraslav
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Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 189, 222, 223,
224,1546/1,1640/1,1661,1691,1692,2909/1,2909/6,2909/65,2909/213 v k.ú. Zbraslav

11 (11)

Souhlas se záborem parkoviště na Zbraslavském náměstí

12 (12)

Smlouva o výpůjčce komunikačního zařízení pro JSDH Zbraslav

13 (13)

Smlouva č. 0040538766 o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběr se
společností PPD, a.s. objektu čp. 668, U Prádelny, Praha-Zbraslav
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Stanovení cen za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené pro rok 2019 dle
Výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
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Dohoda o spolupráci při organizování voleb do Evropského parlamentu - ZŠ Vladislava
Vančury
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16 (16)

Nájemní smlouva s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - volby do
Evropského parlamentu

17 (17)

Dotazníkové šetření - Mapa školy - jídelna 2018/2019

18 (18)

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

19 (19)

Jmenování tajemníka Krizového a povodňového štábu Městské části Praha-Zbraslav

20 (20)

Uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu divadla

21 (21)

Žádost o splátkový kalendář - pohřební akt
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Žádosti o přidělení místa v urnovém háji
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Celoroční péče o květinové výsadby
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Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Oprava ½ střešního pláště budovy Ke Dračkám
1594, Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila zadání veřejné zakázky, která se týká opravy střechy budovy v ulici Ke Dračkám,
společnosti Velstav, spol. s r. o. Tato společnost, ze dvou oslovených, podala nejnižší cenovou
nabídku. Budovu má v pronájmu Provozovna služeb Zbraslav, která na vlastní náklady
zlikviduje stávající krytinu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 152 19

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu S 11/2016
ve znění od 22.10.2018, zadání veřejné zakázky „Oprava ½ střešního pláště
budovy Ke Dračkám 1594, Praha-Zbraslav“, společností Velstav, spol. s r. o.,
Strakonická 45, 159 00 Praha-Lahovice, IČ: 485 38 876, za celkovou cenu
342.725 Kč bez DPH;

II.

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

ukládá
OMH provést potřebné administrativní kroky.

3.

Vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "MČ Praha-Zbraslav
– Rekonstrukce a dostavba objektu U prádelny čp. 668"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě vyhodnocení zakázky na akci Rekonstrukce a dostavba objektu U Prádelny
čp. 668. Rada, na základě výsledku hodnocení komise, rozhodla o zadání zakázky společnosti
Roddom, s. r. o., která podala ekonomicky výhodnější nabídku.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 153 19

Rada městské části

I.

bere na vědomí
způsob a výsledek hodnocení nabídek na plnění Zakázky, který je podrobně
popsán v Protokolu o jednání komise pověřené provedením hodnocení nabídek a
posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a ve Zprávě o hodnocení
nabídek;

II.

rozhoduje
v souladu s §122, odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen "Zákon"), a na základě doporučení komise pověřené
zadavatelem v souladu s ustanovením § 42 Zákona provedením úkonů spojených
s hodnocením nabídek a s provedením posouzení splnění podmínek účasti v
zadávacím řízení Zakázky o výběru zhotovitele na plnění Zakázky s tím, že jako
ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení
Zakázky č. 1, společnosti Roddom, s. r. o., IČ: 604 86 431, se sídlem K Výtopně
1224, 156 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze oddíl C, vložka 27069, právní forma - společnost s ručením omezeným, s
nabídkovou cenou 12.827.032,00 Kč bez DPH;

III.

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

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

4.

Nabídka k uplatnění předkupního práva - Zahrádkářská chata bez č.p./č.e. na zahradním
dílci č. 51 na pozemku parc.č. 2873/1 k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
V dubnu byla městské části doručena nabídka k uplatnění předkupního práva na zahrádkářskou
chatu v k. ú. Zbraslav v hodnotě 170.000 Kč. Rada předkládá zastupitelstvu doporučení o
neuplatnění předkupního práva.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 154 19

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav neuplatnit předkupní právo na odkup chaty bez
č.p./č.e. na zahradním dílci č. 51 na pozemku parc. č. 2873/1 v k. ú. Zbraslav;

II.

pověřuje
místostarostu MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením materiálu
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

5.

Žádost MHMP o stanovisko ke směně nemovitostí v k.ú. Lahovice mezi HMP a společností
České přístavy a.s.
Předkladatel: Filip Gaspar
MHMP požádalo MČ o stanovisko ke směně pozemků mezi hl. m. Prahou a akciovou
společností České přístavy. Jedná se o pozemky, které funkčně souvisí se stavbami uvnitř areálu
Přístav Radotín. Rada vydala souhlasné stanovisko.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 155 19

Rada městské části

I.

vydává
souhlasné stanovisko ke směně pozemků parc. č. 215/5, 550/4, 550/8,217/16 v
k. ú. Lahovice ve vlastnictví hl. m. Prahy za pozemky ve vlastnictví společnosti
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České přístavy, a. s. v katastrech Libeň, Holešovice a Radotín, na základě
doručené žádosti č.j. 1382/2019/OMIR ze dne 1.4.2019;

II.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

6.

Prodej pozemku parc.č. 1146/2 o výměře 33 m² v k.ú. Zbraslav na základě předložené
žádosti č.j. 1187/2019/OMIR ze dne 15.3.2019
Předkladatel: Filip Gaspar
Na základě žádosti o odkup části pozemku v k. ú. Zbraslav, zveřejnila městská část záměr
prodeje. Na záměr se přihlásil jediný zájemce. Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit s
prodejem pozemku.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 156 19

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 1146/2
o výměře 33 m² v k. ú. Zbraslav, druh pozemku: ostatní plocha, ve vlastnictví
hl. m. Prahy, svěřená správa městská část Praha-Zbraslav, za cenu dle cenové
mapy 5.500 Kč/m², vlastníkovi nemovitostí zapsaných na LV 4829, na základě
přihlášení se na zveřejněný záměr č.j. 1320/2019/OMIR ze dne 27.3.2019;

II.

pověřuje
místostarostu MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením materiálu
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

7.

Prodej pozemku 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 v k. ú. Zbraslav na kterém je umístěna garáž, zveřejnila
městská část záměr prodeje. Na záměr se přihlásil jediný zájemce. Rada doporučuje
zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 157 19

Rada městské části
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I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 2884/29
o výměře 21 m² 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 přihlášení
se na zveřejněný záměr č.j. 1320/2019/OMIR ze dne 27.3.2019 za cenu 60.690
Kč;

II.

pověřuje
místostarostu MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením materiálu
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

8.

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1311/2 o výměře 23m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Na zveřejněný záměr pronájmu pozemku pod garáží v ulici Nad Parkem se přihlásil 1 zájemce.
Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garáže na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3 měsíce.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 158 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku 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 Praha-Zbraslav, zájemci na základě přihlášení se na
zveřejněný záměr čj. 1269/2019/OMIR ze dne 25.3. 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.

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1311/6 o výměře 22m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Na zveřejněný záměr pronájmu pozemku pod garáží v ulici Nad Parkem se přihlásil 1 zájemce.
Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garáže na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3 měsíce.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 159 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku 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 přihlášení se na
zveřejněný záměr čj. 1277/2019/OMIR ze dne 25.3.2019, 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.

10.

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 189, 222, 223,
224,1546/1,1640/1,1661,1691,1692,2909/1,2909/6,2909/65,2909/213 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům výše uvedeným.
Společnost T-Mobile Czech Republic, a. s. bude ukládat do pozemků optické kabely.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 160 19

Rada městské části

I.

schvaluje
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uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 189, 222,
223, 224, 1546/1, 1640/1, 1661, 1691, 1692, 2909/1, 2909/6, 2909/65, 2909/213,
vše v k. ú. Zbraslav, zapsaných na LV 1707, vlastnické právo pro hlavní město
Praha, svěřená správa nemovitostí městská část Praha-Zbraslav, s T-Mobile Czech
Republic, a. s., IČ: 649 49 681, se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4;

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.

Souhlas se záborem parkoviště na Zbraslavském náměstí
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, nesouhlasila se záborem Zbraslavského náměstí dne 25.6.2019 za
účelem parkování vozidel svatebních vozů.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 161 19

Rada městské části

I.

nesouhlasí
se záborem parkoviště na Zbraslavském náměstí dne 25.6.2019 v době od 11:00
do 15:00 hodin za účelem parkování vozidel svatebních hostů dle žádosti č.j.
1399/2019/OMH ze dne 2.4.2019, za cenu 450 Kč;

II.

ukládá
OMH odpovědět žadateli.

12.

Smlouva o výpůjčce komunikačního zařízení pro JSDH Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy.
Předmětem výpůjčky jsou radiostanice ruční a vozidlové pro jednotku Sboru dobrovolných
hasičů Zbraslav.
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souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 162 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce s Hasičským záchranným sborem hlavního
města Prahy, IČ: 708 86 288, na radiostanice a nabíječky pro jednotku Sboru
dobrovolných hasičů, na dobu určitou 8 let, 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.

13.

Smlouva č. 0040538766 o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběr se
společností PPD, a.s. objektu čp. 668, U Prádelny, Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Objekt bývalé prádelny není v současné době připojen na plyn. Proto rada svým usnesením
schválila uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě se společností Pražská
plynárenská, a. s.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 163 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy číslo č. 0040538766 o připojení k distribuční soustavě kategorie
maloodběr, objektu čp. 668, U Prádelny, 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;

II.

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

III.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní úkony.

14.

Stanovení cen za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené pro rok 2019 dle
Výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Předkladatel: Filip Gaspar
Výměr Ministerstva financí ČR stanovuje možnost maximální ceny za nájem z pozemků pro
veřejná pohřebiště ve výši 134 Kč/m2. Rada stanovila ceny za nájem hrobového místa stejné
jako v roce 2018, viz usnesení níže.

souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 164 19

Rada městské části

I.

stanovuje
ceny za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené pro rok 2019 dle
výměru MF č. 01/2019 ve stejné výši jako v roce 2018:
a) za nájem místa na hřbitově 85 Kč/m2/rok
b) za služby s nájmem spojené: na starém a novém hřbitově 304 Kč/rok, v
urnovém háji - u epitafní desky ve výši 707 Kč/rok, u kamene v břečťanu ve výši
409 Kč/rok a u skalky ve výši 600 Kč/rok;

II.

ukládá
OMH provést administrativní kroky.

15.

Dohoda o spolupráci při organizování voleb do Evropského parlamentu - ZŠ Vladislava
Vančury
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření Dohody o spolupráci při organizování voleb do Evropského parlamentu.
Jedná se o zapůjčení 6 místností pro účely konání voleb.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 165 19

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci při organizování voleb do Evropského parlamentu
konaných ve dnech 24. a 25.5.2019 se Základní školou Vladislava Vančury PrahaZbraslav, IČ: 613 86 961, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

16.

Nájemní smlouva s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - volby do
Evropského parlamentu
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila uzavření nájemní smlouvy při organizování voleb do Evropského parlamentu.
Jedná se o zapůjčení 2 místností pro účely konání voleb.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 166 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy,
v.v.i., IČ: 000 27 049, se sídlem: Žabovřeská 250, Praha-Zbraslav, za účelem
konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25.5.2019, v předloženém
znění;

II.

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

III.

ukládá
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OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
17.

Dotazníkové šetření - Mapa školy - jídelna 2018/2019
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada vzala na vědomí Analytickou zprávu Mapa školy - jídelna 2018/2019. Cílem
dotazníkového šetření bylo objektivně zjistit silné a slabé stránky Zařízení školního stravování.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 167 19

Rada městské části

bere na vědomí
analytickou zprávu Analýza výsledků - Mapa školy - jídelna 2018/2019, která je
výstupem dotazníkového šetření společnosti Scio, s. r. o.
18.

Stav hospodaření, účetní závěrka a rozdělení výsledku hospodaření zřízené příspěvkové
organizace Mateřská škola Matjuchinova za rok 2018
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Wildová
Rada schválila účetní závěrku k 31.12.2018 Mateřské škole Matjuchinova. Dále schválila
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 168 19

Rada městské části

I.

II.

bere na vědomí
a)

stav hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova,
IČ: 684 04 379, se sídlem U Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbraslav za rok 2018;

b)

zprávu společnosti ATLAS AUDIT, s. r. o. ke schválení účetní závěrky
příspěvkové organizace MŠ Matjuchinova, ze dne 9. 4. 2019;

schvaluje
a)

účetní závěrku k 31.12.2018 zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola
Matjuchinova, IČ: 684 04 379, se sídlem U Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbraslav, v
předloženém znění;
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b)

III.

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 zřízené příspěvkové organizace
Mateřská škola Matjuchinova, IČ: 684 04 379, se sídlem U Lékárny 592, 156 00
Praha-Zbraslav, v předloženém znění;

ukládá
OFR informovat statutárního zástupce zřízené organizace o usnesení RMČ.

19.

Jmenování tajemníka Krizového a povodňového štábu Městské části Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada jmenovala pana Janečka tajemníkem Krizového a povodňového štábu MČ Praha-Zbraslav.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 169 19

Rada městské části

I.

schvaluje
tajemníkem Krizového a povodňového štábu MČ Praha-Zbraslav pana Petra
Janečka, tajemníka ÚMČ Praha-Zbraslav;

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovu, jmenováním pana Petra
Janečka tajemníkem Krizového a povodňového štábu MČ Praha-Zbraslav;

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

20.

Uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu divadla
Předkladatel: Michaela Bernardová, Marta Spáčilová
Rada, na základě žádosti, schválila uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu nebytového prostoru
v divadle Jana Kašky. Amatérská divadelní společnost bude dne 30.11.2019 pořádat v divadle
přehlídku amatérských divadelních souborů.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 170 19

Rada městské části

I.

schvaluje
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uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu nebytového prostoru v divadle Jana
Kašky právnické osobě: Amatérské divadelní asociaci, IČ: 003 00 101, se sídlem
Praha–Hostivař, 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 kroky a zajistit v požadovaném termínu
zpřístupnění pronajatých prostor.
Termín: 30.11.2019

21.

Žádost o splátkový kalendář - pohřební akt
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, schválila splátkový kalendář na dlužnou částku 10.439 Kč za pohřební
akt.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 171 19

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Prohlášení o uznání dluhu a žádost o schválení splátkového kalendáře na základě
žádosti č.j. 1387/2019/OMH ze dne 1. 4. 2019;

II.

schvaluje
splátkový kalendář na dlužnou částku ve výši 10.439 Kč, která bude uhrazena v 9ti
splátkách ve výši 1.159,90 Kč vždy k poslednímu dni v měsíci, od dubna 2019 do
prosince 2019 za podmínek uvedených v Prohlášení o uznání dluhu a žádosti č.j.
1387/2019/OMH ze dne 1.4.2019 o schválení splátkového kalendáře, dle bodu I.
tohoto usnesení;
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III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

22.

Žádosti o přidělení místa v urnovém háji
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě 3 žádostí, souhlasila s přidělením míst v urnovém háji ve Zbraslavi.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 172 19

Rada městské části

I.

souhlasí
s přidělením míst v urnovém háji na základě žádostí č.j. 1400/2019/OMH ze dne
2.4.2019, žádosti č.j. 1309/2019/OMH ze dne 27.3.2019 a žádosti č.j. 1355/2019/
OMH ze dne 29.3.2019;

II.

ukládá
OMH informovat žadatele.

23.

Celoroční péče o květinové výsadby
Předkladatel: Radek Rejna
OŽP předložil radě vyhodnocení zakázky na celoroční péči o květinové výsadby na pozemcích,
které má MČ ve správě. Byli osloveni 4 dodavatelé a MČ obdržela jednu nabídku, ostatní tři
společnosti nedodaly nabídky z důvodu kapacitní vytíženosti. Rada schválila zadání zakázky
společnosti Weiss + Wild, s. r. o.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 10 173 19

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu S06/2016 ze
dne S 11/2016, ve znění od 22.10.2018, zadání veřejné zakázky "Celoroční péče
o květinové výsadby v roce 2019" společnosti Weiss & Wild, s. r. o., se sídlem
Konojedská 1591/41, 100 00 Praha 10, IČ: 267 12 270, za cenu 280.698 Kč bez
DPH;
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II.

ukládá
OŽP informovat vítěze výběrového řízení o usnesení RMČ a zajistit potřebné
administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

24.

Různé

Mgr. Zuzana Wildová

Ing. Radek Rejna
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