Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
14. řádné jednání rady městské části, konané dne
27. 5. 2019 v 16:00 hod.
Přítomni:

M. Bernardová, Z. Wildová, R. Rejna

Dále přítomni:

P. Janeček

Hosté:
Omluvení:

Z. Vejvodová, F. Gaspar

Ověřovatelé:

M. Bernardová, R. Rejna

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (38)

Zahájení

2 (39)

Pronájem pozemku parc.č. 16 o výměře 52 m² v k.ú. Zbraslav

3 (40)

Žádost o výpůjčku hřiště Ke Kamínce

4 (41)

Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní na prostory v budově č.p. 688 a části
přilehlých pozemků

5 (42)

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

6 (43)

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „Živičářské práce běžné údržby
komunikací ve správě MČ Praha – Zbraslav pro období 5/2019–5/2021“

7 (44)

Vyhodnocení veřejné zakázky na akci "Výměna osvětlení MŠ Eliška, U Lékárny 592,
Praha-Zbraslav"

8 (45)

Vyhodnocení veřejné zakázky „Výměna stoupaček v BD Žofie Podlipské 904, 156 00
Praha-Zbraslav“

9 (46)

Smlouva o připojení č. 7562190 se společností PREdistribuce, a.s.

10 (47)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce stavby “SLUNEČNÍ MĚSTO –
revitalizace prostranství “

11 (48)

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 10.000
Kč - Základní umělecká škola Praha-Zbraslav

12 (49)

Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - Zookoutek v Břežanském
údolí

13 (50)

Závěrečný účet městské části Praha-Zbraslav za rok 2018

14 (19)

Zřízení Výboru pro obnovu Pomníku padlým

15 (51)

Schválení Smlouvy o zajištění atrakcí - Den pro děti

16 (52)

Žádost o výpůjčku Městské zahrady za účelem uspořádání akce - Zbraslavský literární
večer
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17 (53)

Žádost o výpůjčku Městské zahrady za účelem cvičení TAJ-ČI

18 (54)

Žádost o přidělení místa v urnovém háji

19 (55)

Inventarizace majetku 2018

20 (37)

Stanovení programu zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav

21 (56)

Rozpočtové opatření č. 2031/2019

22 (57)

Schválení Smlouvy o zajištění sochařského festivalu SCULPTUR LINE

23 (59)

Plná moc na zajištění připojení objektu čp. 668 U Prádelny, Praha-Zbraslav

24 (58)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Pronájem pozemku parc.č. 16 o výměře 52 m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Na zveřejněný záměr pronájmu pozemku parc. č. 16 se přihlásili vlastníci stavby, která stojí na
uvedeném pozemku. Do doby než se vyřeší prodej pozemku, rada schválila uzavření nájemní
smlouvy na pronájem pozemku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 206 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 16 o výměře 52 m²,
druh pozemku: ostatní plocha v k. ú. Zbraslav, zapsaný na LV 1707, vlastnické
právo pro hlavní město Prahu, svěřená správa nemovitostí MČ Praha-Zbraslav,
vlastníkům stavby, umístěné na tomto pozemku, za cenu 8.400 Kč/rok, na dobu
neurčitou;

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.

3.

Žádost o výpůjčku hřiště Ke Kamínce
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Předkladatel: Radek Rejna
Rada, na základě žádosti, schválila zapůjčení hřiště v ulici Ke Kamínce spolku Veteran bicycle
club Zbraslav dne 30.5. a 7.6. za účelem nácviku jízdy na kolech k plánovaným vystoupením.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 207 19

Rada městské části

I.

schvaluje
zapůjčení hřiště Ke Kamínce, které se nachází na pozemku č.p. 1314/156 v k. ú.
Zbraslav spolku: Veteran bicycle club Zbraslav, IČ: 660 01 692, se sídlem Pod
špejcharem 1561, Zbraslav, 156 00 Praha, v termínech:
30. 5. 2019 od 17:30 - 20:00 hodin
7. 6. 2019 od 17:30 - 20:00 hodin
za účelem nácviku jízdy na kolech k plánovaným vystoupením rejového družstva
VBC Zbraslav, na základě žádosti č.j. 2087/2019/OŽP ze dne 23. 5. 2019;

II.

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

4.

Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní na prostory v budově č.p. 688 a části
přilehlých pozemků
Předkladatel: Filip Gaspar
V roce 2018 uzavřela MČ a Junák Dohodu o spolupráci při realizaci projektu - Rekonstrukce
a dostavba objektu U Prádelny. Obě strany se zavázaly, že po obdržení stavebního povolení,
spolu uzavřou smlouvu o smlouvě budoucí nájemní. Rada souhlasila se záměrem uzavřít výše
uvedenou smlouvu.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 208 19

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní na prostory v budově
č.p. 688 a dále části pozemků parc. č. 1523/1 druh pozemku: zahrada, parc. č.
1523/2, druh pozemku: zahrada a parc. č. 1524/2, druh pozemku: ostatní plocha,
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zapsané na LV 1707, vlastnické právo pro hlavní město Prahu, svěřená správa
nemovitostí Městská část Praha-Zbraslav, dle přiloženého situačního plánku,
zapsanému spolku: Junák-Český skaut, středisko Uragan Zbraslav, z.s. IČ: 476 11
499, se sídlem Pod Spravedlností 1261, 156 00 Praha-Zbraslav, za cenu 20.000
Kč/rok na dobu určitou 20 let;

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

5.

Prodloužení nájemní smlouvy a výměna bytu č. 39 na adrese El. Přemyslovny 437, 156 00
Praha-Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, souhlasila s prodloužením smlouvy na byt v ulici Elišky Přemyslovny
na dobu určitou, do 30.9.2019.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 209 19

Rada městské části

I.

souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 39 na adrese El. Přemyslovny 437,
156 00 Praha-Zbraslav, na dobu určitou do 30.09.2019, na základě žádosti č.j.
2038/2019/OMH ze dne 20.05.2019 a doporučení Odboru správních agend ze dne
22.05.2019;

II.

pověřuje
starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem Dodatku č. 1
dle bodu I. tohoto usnesení;

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

6.

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „Živičářské práce běžné údržby
komunikací ve správě MČ Praha – Zbraslav pro období 5/2019–5/2021“
Předkladatel: Radek Rejna
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OMH předložil radě protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek včetně doporučení komise
na zakázku - Živičářské práce běžné údržby komunikací ve správě MČ. Komise obdržela 4
cenové nabídky a shodla se, že nejvýhodnější nabídku z hlediska ekonomické výhodnosti podala
společnost PV Rekultivace, s. r. o. Rada, na základě doporučení komise, rozhodla o vítězi
výběrového řízení - společnosti PV Rekultivace, s. r. o.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 210 19

Rada městské části

I.

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

II.

III.

rozhoduje
a)

o vítězi výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu „Živičářské práce
běžné údržby komunikací ve správě MČ Praha–Zbraslav pro období 5/2019–
5/2021“, kterým je společnost PV Rekultivace, s. r. o., IČ: 257 15 607, se sídlem:
Pod Svahem 788/9, 140 00 Praha 4;

b)

na druhém místě výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu
„Živičářské práce běžné údržby komunikací ve správě MČ Praha–Zbraslav pro
období 5/2019–5/2021“, kterým je Stavební společnost Šlehofer, s. r. o., IČ: 271
46 324, se sídlem: Prvomájová 2111/33, 150 00 Praha 5;

c)

na třetím místě výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu
„Živičářské práce běžné údržby komunikací ve správě MČ Praha–Zbraslav pro
období 5/2019–5/2021“, kterým je společnost Suncad, s. r .o., IČ: 266 89 707, se
sídlem: Špotzova 6, 160 00 Praha 6;

d)

na čtvrtém místě výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu
„Živičářské práce běžné údržby komunikací ve správě MČ Praha–Zbraslav pro
období 5/2019–5/2021“, kterým je společnost Pozemní komunikace Bohemia, a.
s., IČ: 279 00 096, se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno;

souhlasí
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s uzavřením Rámcové smlouvy pro období 5/2019-5/2021 se společností PV
Rekultivace, s. r. o., IČ: 257 15 607, se sídlem: Pod Svahem 788/9, 140 00 Praha
4;

IV.

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

V.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

7.

Vyhodnocení veřejné zakázky na akci "Výměna osvětlení MŠ Eliška, U Lékárny 592,
Praha-Zbraslav"
Předkladatel: Zuzana Wildová
OMH předložil radě materiál ve věci zadání veřejné zakázky malého rozsahu, která se týká
výměny osvětlení v Mateřské škole Eliška. Stávající nevyhovují, zastaralé a často nefunkční
osvětlení by měla nahradit nová LED svítidla. Osloveny byly tři společnosti, z nichž společnost
JE8, s. r. o. podala cenově nejvýhodnější nabídku. Rada schválila zadání zakázky společnosti
JE8, s. r. o.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 211 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 „Výměna osvětlení MŠ Eliška, U
Lékárny 592, Praha-Zbraslav“, společnosti JE8, s. r. o., Paškova 54, 156 00 PrahaZbraslav, IČ: 060 72 411, za cenu 412.195 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 provést potřebné administrativní kroky.
8.

Vyhodnocení veřejné zakázky „Výměna stoupaček v BD Žofie Podlipské 904, 156 00
Praha-Zbraslav“
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě vyhodnocení veřejné zakázky na akci - Výměna stoupaček v bytovém domě
Žofie Podlipské 904. Stoupačky jsou v havarijním stavu. Osloveny byly tři společnosti, z nichž
společnost Pěkný, s. r. o. podala cenově nejvýhodnější nabídku. Rada schválila zadání zakázky
společnosti Pěkný, s. r. o.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 212 19

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu S11/2016 ze
dne 17.10.2016, vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci
„Rekonstrukce stoupaček v BD Žofie Podlipské 904, 156 00 Praha-Zbraslav“ a
uzavření smlouvy o dílo se společností Pěkný, s. r. o., Plzeňská 146, 150 00 Praha
5, IČ: 289 19 742 za cenu 197.208,37 Kč s přenesenou daňovou povinností 15%;

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit potřebné administrativní kroky.

9.

Smlouva o připojení č. 7562190 se společností PREdistribuce, a.s.
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada svým usnesením schválila uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě se
společností PREdistribuce, a. s. Jedná se o objekt bývalé prádelny, který je sice připojen na
distribuční soustavu, ale dle zpracované dokumentace, z důvodu rekonstrukce a dostavby
objektu, je třeba zajistit vyšší rezervovaný výkon.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 213 19

Rada městské části
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I.

schvaluje
uzavření smlouvy číslo č. 7562190, o připojení zařízení k distribuční soustavě,
objektu čp. 668, U Prádelny, Praha- Zbraslav, se společností: PREdistribuce, a.
s., IČ: 273 76 516, se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, v předloženém
znění;

II.

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

III.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní úkony.

10.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce stavby “SLUNEČNÍ MĚSTO –
revitalizace prostranství “
Předkladatel: Radek Rejna
OMIR předložil radě k projednání dodatek č. 2 ke smlouvě na stavební práce stavby - Sluneční
město - revitalizace prostranství, kterým se upravuje odstavec 4.1 - doba plnění. Je to z toho
důvodu, že dosud nebylo vydáno stavebním úřadem platné povolení stavby. Rada uzavření
dodatku č. 2 schválila.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 214 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 13.8.2018 na stavební práce
stavby “SLUNEČNÍ MĚSTO – revitalizace prostranství“ se společností
Imramovská – vegetační úpravy s. r. o., IČ: 271 51 514, se sídlem
Mladoboleslavská 489, 190 17 Praha 9 – Vinoř, kterým se upravuje odstavec 4.1
článku 4 - Doba plnění;

II.

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

III.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní úkony.

11.

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 10.000 Kč
- Základní umělecká škola Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Základní umělecká škola podala žádost o udělení předchozího souhlasu zřizovatele k přijetí
účelově určeného finančního daru od soukromého dárce na úhradu honorářů účinkujících na
charitativním koncertu v kostele sv. Jakuba dne 13.5.2019. Rada souhlasila s přijetím daru.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 215 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 účelového finančního daru ve výši
10.000 Kč, příspěvkovou organizací Základní umělecké škola Praha-Zbraslav, IČ:
673 63 237, na základě žádosti č.j.: 2048/2019/OKT ze dne 21.5.2019;

II.

ukládá
OKT informovat žadatele o usnesení RMČ.

12.

Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - Zookoutek v Břežanském
údolí
Předkladatel: Radek Rejna
MČ zamýšlí darovat obci Dolní Břežany finanční dar ve výši 100.000 Kč, který bude použit
za účelem obnovy, úprav a oprav Zookoutku v Břežanském údolí. Rada svým usnesením
doporučuje zastupitelstvu tento bod projednat na svém nejbližším zasedání.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 216 19

Rada městské části

I.

doporučuje
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Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit uzavření darovací smlouvy o
poskytnutí účelového finančního daru ve výši 100.000 Kč obci Dolní Břežany, IČ:
002 41 202, se sídlem: 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany, za účelem podpory
provozu Zookoutku v Břežanském údolí, v předloženém znění;

II.

pověřuje
radního MČ Praha-Zbraslav, Ing. Radka Rejnu, předložením tohoto materiálu na
nejbližší zasedání Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.

13.

Závěrečný účet městské části Praha-Zbraslav za rok 2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada doporučuje zastupitelstvu MČ souhlasit se Závěrečným účtem MČ Praha-Zbraslav za rok
2018.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 217 19

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav souhlasit v souladu s ustanovením §
17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se
Závěrečným účtem MČ Praha-Zbraslav za rok 2018, v předloženém znění;

II.

ukládá
místostarostovi MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipu Gasparovi, předložit bod na příštím
zasedání Zastupitelstva MČ.

14.

Zřízení Výboru pro obnovu Pomníku padlým
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada navrhuje zastupitelstvu zřídit výbor, který povede agendu rekonstrukce Pomníku padlým
na Zbraslavském náměstí. Tento bod bude projednán na nejbližším zasedání zastupitelstva.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 218 19

Rada městské části

I.

doporučuje
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Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav zřídit Výbor pro obnovu Pomníku padlým;

II.

ukládá
starostce MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzaně Vejvodové, předložit materiál na
nejbližším zasedání ZMČ.

15.

Schválení Smlouvy o zajištění atrakcí - Den pro děti
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření Smlouvy o zajištění setu atrakcí se společností GEMARE GROUP, s. r.
o. Atrakce jsou pořizovány jako součást Dne pro děti, který se bude konat v sobotu 15.6.2019.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 219 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění setu atrakcí Eco Day pro Den pro děti MČ PrahaZbraslav s právnickou osobou GEMARE GROUP, s. r. o., IČ: 291 92 765, 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.
Termín: 10.6.2019

16.

Žádost o výpůjčku Městské zahrady za účelem uspořádání akce - Zbraslavský literární
večer
Předkladatel: Radek Rejna
Rada, na základě žádosti, schválila výpůjčku Městské zahrady na den 6.6.2019 od 18 hodin k
pořádání akce - Zbraslavský literární večer.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 220 19

Rada městské části
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I.

schvaluje
výpůjčku Městské zahrady na pozemku č.p. 142 v k. ú. Zbraslav, dne 6. 6. 2019 od
18:00 hodin, za účelem uspořádání akce - Zbraslavský literární večer, na základě
žádosti ze dne 3. 5. 2019 pod č.j. 1818/2019/OŽP;

II.

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

17.

Žádost o výpůjčku Městské zahrady za účelem cvičení TAJ-ČI
Předkladatel: Radek Rejna
Rada, na základě žádosti, schválila výpůjčku Městské zahrady na období letních prázdnin za
účelem cvičení TAJ-ČI.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 221 19

Rada městské části

I.

schvaluje
výpůjčku Městské zahrady na pozemku č.p. 142 v k. ú. Zbraslav, za účelem
cvičení TAJ-ČI, a to v období letních prázdnin, popř. i září a to vždy v pondělí
od 19:00 do 20:30 hodin, případně od poloviny srpna od 18:30 do 20:00 hodin,
na základě žádosti, ze dne 20. 5. 2019, pod č.j. 2033/2019/OŽP, kterou podala
společnost KONDICE - STYL, s. r. o., IČ: 035 59 033, se sídlem: Na Beránce
57/2, Dejvice, 160 00 Praha 6;

II.

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

18.

Žádost o přidělení místa v urnovém háji
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, souhlasila s přidělením místa na urnovém háji.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 222 19
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Rada městské části

I.

souhlasí
s přidělením místa v urnovém háji na základě žádosti č.j. 1946/2019/OMH ze dne
14.5.2019;

II.

ukládá
OMH informovat žadatele.

19.

Inventarizace majetku 2018
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada vzala na vědomí zápis o výsledku inventarizace v účetní jednotce za rok 2018, a dále
zprávu likvidační komise. Rada souhlasila s vyřazením nepotřebného majetku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 223 19

Rada městské části

I.

II.

bere na vědomí
a)

zápis o výsledku inventarizace v účetní jednotce za rok 2018, v předloženém
znění;

b)

zprávu Likvidační komise ÚMČ Praha–Zbraslav o posouzení majetku k vyřazení,
na základě inventarizace k 31. 12. 2018, v předloženém znění;

souhlasí
s vyřazením majetku uvedeného v příloze č. 3 (Seznam majetku k vyřazení),
zprávy Likvidační komise dle bodu I. b) tohoto usnesení;

III.

ukládá
OFR ve spolupráci s OMIR zajistit administrativní kroky k realizaci tohto
usnesení.

20.

Stanovení programu zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
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Rada schválila program 5. zasedání zastupitelstva, které se bude konat 12.6.2019 od 17.30 h v
Městském domě ve Zbraslavi.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 224 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 5. řádného zasedání Zastupitelstva městské části
Praha-Zbraslav, dne 12.6.2019, v předloženém znění;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

21.

Rozpočtové opatření č. 2031/2019
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 493.000
Kč. Jedná se o dofinancování projektu EU - zvýšení kvality řízení a lidských zdrojů.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 225 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 2031/2019, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

22.

Schválení Smlouvy o zajištění sochařského festivalu SCULPTUR LINE
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila uzavření Smlouvy o zajištění sochařského festivalu. MČ se připojuje k 5.
ročníku celonárodního festivalu. Socha s názvem "Posaďte se, prosím" od umělkyně Alexandry
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Koláčkové, bude umístěna v měsíci červnu do parku na Slunečním městě do konce dubna
příštího roku.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 226 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění sochařského festivalu SCULPTUR LINE s
právnickou osobou SCULPTURE LINE, s. r. o., IČ: 051 88 661, se sídlem Na
Poříčí 25, Praha 1, 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.
Termín: 31.5.2019

23.

Plná moc na zajištění připojení objektu čp. 668 U Prádelny, Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě ke schválení plnou moc na zajištění připojení objektu čp. 668 U Prádelny
na technickou infrastrukturu pro akci Rekonstrukce a dostavba objektu u Prádelny 668.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 14 227 19

Rada městské části

I.

souhlasí
s podpisem plné moci na zajištěním připojení objektu čp. 668, U Prádelny, PrahaZbraslav na technickou infrastrukturu pro akci: „Rekonstrukce a dostavba objektu
u Prádelny 668, Zbraslav“ se společností Roddom, spol. s r. o., IČ: 604 86 431, se
sídlem K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní úkony.

24.

Různé
Rada projednala předložení Zprávy o činnosti rady zastupitelstvu na zasedání, které proběhne
12.6.2019.

Ing. Radek Rejna

Mgr. Michaela Bernardová
místostarostka MČ Praha-Zbraslav
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