Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
15. řádné jednání rady městské části, konané dne
10. 6. 2019 v 16:00 hod.
Přítomni:

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

Dále přítomni:

P. Janeček

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Studie novostavby RD Strnady, par.č. 2730 a 2733 vše v k.ú. Zbraslav

3 (3)

Sloučené územní a stavební řízení "Přístavba stávajícího objektu k bydlení" na pozemcích
parc.č. 3117, 3119, 3120 vše v k.ú. Zbraslav

4 (4)

Stavba "Náhrada V.V Strnady 3. etapa_S -145581"

5 (5)

Stavba "Rekonstrukce areálových rozvodů inženýrských sítí v Přístavu Radotín"

6 (6)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1144/1,
1165/1, 1167 a 2912/1 vše v k.ú. Zbraslav

7 (7)

Stavba "Rekonstrukce oplocení pozemku RD Zbraslav" na pozemcích parc.č. 1735/2 v k.ú.
Zbraslav

8 (8)

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1314/115,
1314/123,1314/127,1314/129 a 1314/151 v k.ú. Zbraslav

9 (9)

Záměr vypůjčit část pozemku parc.č. 2909/1 o výměře 7m² v k.ú. Zbraslav

10 (10)

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - pozemek parc. č. 1314/78

11 (11)

Smlouva č. 0040641577 o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběr se
společností PPD, a.s. pro objekt Hasičská zbrojnice čp. 271, Praha-Zbraslav

12 (12)

Výsledek e-aukce na dodávky plynu pro roky 2020-2021

13 (13)

Smlouva o provedení mediace - RSC

14 (14)

Vyjádření k návrhu změny obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z
nemovitých věcí

15 (15)

Participativní rozpočet 2019 - 2020

16 (16)

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova

17 (17)

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Parkem

18 (18)

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav
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19 (19)

Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Praha-Zbraslav

20 (20)

VII. ročník českého mistrovství ZAV (Zbraslav – Točná)

21 (21)

Žádost o povolení uspořádání výstavy bonsají v Městské zahradě

22 (22)

Souhlas s odpisem pohledávky - pokuta za přestupek

23 (23)

Výpůjční doba místní knihovny v letních měsících

24 (24)

Rozpočtové opatření č. 2047/2019

25 (25)

Rozpočtové opatření č. 3030/2019

26 (26)

Rozpočtové opatření č. 7005/2019

27 (27)

Žádost o odměnu pro účinkující na Zbraslavském literárním večeru

28 (28)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Studie novostavby RD Strnady, par.č. 2730 a 2733 vše v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada projednávala předloženou studii novostavby RD ve Strnadech. Městská část již
dlouhodobě zastává stanovisko, že výstavbu objektů pro trvalé bydlení je možné realizovat
pouze tam, kde je zajištěna infrastruktura. Stavební komise zastává stejný názor. Rada
nesouhlasila se studií novostavby RD.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 228 19

Rada městské části

I.

nesouhlasí
se Studií novostavby RD v lokalitě Strnady na pozemku parc. č. 2730 a 2733 vše
v k. ú. Zbraslav na základě žádosti č.j. 1919/2019/OMIR ze dne 13.05.2019, a
to z důvodu toho, že dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav č.
Z 15 137 17 ze dne 26.1.2017 městská část Praha-Zbraslav dlouhodobě zastává
stanovisko, že výstavbu objektů pro trvalé bydlení je možné realizovat pouze tam,
kde je zajištěna infrastruktura v parametrech stanovených příslušnými předpisy;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.
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3.

Sloučené územní a stavební řízení "Přístavba stávajícího objektu k bydlení" na pozemcích
parc.č. 3117, 3119, 3120 vše v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě projektovou dokumentaci, která se týká přístavby stávajícího objektu
k bydlení. Stavební komise neměla k přístavbě připomínky. Rada souhlasila s projektovou
dokumentací.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 229 19

Rada městské části

I.

souhlasí
s projektovou dokumentací pro sloučené územní a stavební řízení stavby s názvem
„Přístavba stávajícího objektu k bydlení“ na pozemcích parc. č. 3117, 3119, 3120
vše v k. ú. Zbraslav na základě žádosti č.j. 0587/2019/OMIR ze dne 4.2.2019,
která byla doplněna dne 13.05.2019;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

4.

Stavba "Náhrada V.V Strnady 3. etapa_S -145581"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMIR předložil radě projektovou dokumentaci, která se týká obnovy kabelové distribuční sítě
nízkého napětí. Rada s projektovou dokumentací souhlasila.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 230 19

Rada městské části

I.

souhlasí
s projektovou dokumentací pro povolení stavby nazvané „S – 145591 _ Náhrada
V.V. Strnady 3. Etapa“ na pozemku parc. č. 2827/2, 2643, 2611/3, 2611/1, 2777,
2738, 2759, 2726 vše v k. ú. Zbraslav na základě žádosti č.j. 1989/1019/OMIR ze
dne 16.5.2019;

II.

schvaluje
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uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům 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 MČ Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí
464, 156 00 Praha-Zbraslav, se společností PRE distribuce, a. s., IČ: 27376516, 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.

5.

Stavba "Rekonstrukce areálových rozvodů inženýrských sítí v Přístavu Radotín"
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada projednávala dokumentaci pro stavební povolení stavby - Rekonstrukce areálových
rozvodů inženýrských sítí v Přístavu Radotín. Jedná se o rozvody sítí a kiosků pro elektro a
vodovod za účelem vybudování kiosků pro lodě kotvící v přístavu Radotín. Stavební komise
souhlasila bez připomínek. Rada též souhlasila s projektovou dokumentací.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 231 19

Rada městské části

I.

souhlasí
s předloženou dokumentací pro stavební povolení stavby “Rekonstrukce
areálových rozvodů inženýrských sítí v Přístavu Radotín“ na základě žádosti č.j.
1965/2019/OMIR ze dne 15.05.2019;

II.

ukládá
OMIR informovat žadatele o usnesení.

6.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1144/1, 1165/1,
1167 a 2912/1 vše v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
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Rada svým usnesením schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene k výše jmenovaným pozemkům. Jedná se o vybudování podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě. Budoucím vlastníkem vedení je Česká telekomunikační
infrastruktura, a. s.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 232 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům
parc. č. 1144/1, 1165/1, 1167 a 2912/1vše v k. ú. Zbraslav, zapsaných na LV 1707,
vlastnické právo pro hlavní město Praha, svěřená správa nemovitostí MČ PrahaZbraslav, se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IČ: 040 84
063, se sídlem: Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 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.

7.

Stavba "Rekonstrukce oplocení pozemku RD Zbraslav" na pozemcích parc.č. 1735/2 v k.ú.
Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada obdržela žádost o souhlas s vybudováním oplocení u RD v ulici U Klubovny. V rámci
rekonstrukce se nemění způsob a místo napojení vjezdu na pozemek RD. Stavební komise
uvedla, že navržené oplocení je v rozporu s Pražskými stavebními předpisy. Rada nesouhlasila s
rekonstrukcí oplocení.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 233 19

Rada městské části

I.

nesouhlasí
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se stavbou s názvem „Rekonstrukce oplocení pozemku RD Zbraslav“ na
pozemcích parc. č. 1735/2 v k. ú. Zbraslav na základě žádosti č.j. 1632/2019/
OMIR ze dne 17.04.2019;

II.

požaduje
aby oplocení bylo navrženo v souladu s Pražskými stavebními předpisy § 30.1 a §
30.2;

III.

ukládá
OMIR informovat žadatele a OVDŽP Praha 16.

8.

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1314/115,
1314/123,1314/127,1314/129 a 1314/151 v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k výše uvedeným pozemkům.
Jedná se o stavbu plynárenského zařízení plynovodu a plynovodní přípojky. Investorem stavby
je Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1296.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 234 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1314/115,
1314/123, 1314/127, 1314/129 a 1314/151, vše v k. ú. Zbraslav, zapsaných na
LV 1707, vlastnické právo pro hlavní město Praha, svěřená správa nemovitostí
MČ 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 Společenstvím vlastníků jednotek domu
Zbraslav čp. 1296, IČ: 290 60 273, se sídlem: K Nové škole 1296, 156 00 Praha 5
(jako investorem), v předloženém znění;

II.

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

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

9.

Záměr vypůjčit část pozemku parc.č. 2909/1 o výměře 7m² v k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Michaela Bernardová, Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, souhlasila se záměrem vypůjčit část pozemku na dobu určitou, a to do
30.4.2020. V rámci sochařského festivalu bude ve Slunečním městě umístěna socha s názvem
"Sedící postava".
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 235 19

Rada městské části

I.

souhlasí
se záměrem vypůjčit část pozemku parc. č. 2909/1 o výměře 7 m², druh pozemku:
orná půda v k. ú. Zbraslav, pozemek zapsaný na LV 1707, vlastnické právo pro
hlavní město Prahu, svěřená správa nemovitostí Městská část Praha-Zbraslav,
společnosti s ručením omezeným: SCULPTURE LINE, s. r. o., IČ: 051 88 661, se
sídlem: Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1, na dobu určitou do 30.4.2020;

II.

ukládá
OKT zveřejnit záměr.

10.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - pozemek parc. č. 1314/78
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti, nesouhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem pozemku
za účelem provozování hlídaného a placeného parkoviště. MČ zvažuje zřídit na pozemku parc. č.
1314/78 veřejné parkoviště.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 236 19

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1314/78 o výměře
2 536 m², druh pozemku: ostatní plocha, v k. ú. Zbraslav, zapsaném na LV
1707, vlastnické právo pro hlavní město Prahu, svěřená správa nemovitostí MČ
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Praha-Zbraslav, fyzické osobě podnikající: Ing. Rostislav Přibyl, IČ: 660 03
041, se sídlem: K Závodišti 101, 159 00 Praha-Lahovice, na základě žádosti čj.
2108/2019/OMIR ze dne 24.5.2019;

II.

ukládá
OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.

11.

Smlouva č. 0040641577 o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběr se
společností PPD, a.s. pro objekt Hasičská zbrojnice čp. 271, Praha-Zbraslav
Předkladatel: Radek Rejna
Rada schválila uzavření smlouvy o připojení hasičské zbrojnice k distribuční soustavě PPD, a.
s. včetně zajištění odběru zemního plynu. Z důvodu výstavby nové hasičské zbrojnice dojde v
rámci realizace stavby ke zrušení stávajícího plynového odběrného zařízení a bude nahrazen
novým umístěním plynovodního vedení.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 237 19

Rada městské části

I.

schvaluje
uzavření smlouvy č. 0040641577 o připojení k distribuční soustavě kategorie
maloodběr objektu čp. 571 (hasičská zbrojnice), Žitavského, Praha-Zbraslav se
společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., IČ: 274 03 505, se sídlem U
Plynárny 500, 145 08 Praha 4;

II.

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

III.

ukládá
OMIR provést potřebné administrativní úkony.

12.

Výsledek e-aukce na dodávky plynu pro roky 2020-2021
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada vzala na vědomí výsledek e-aukce na dodávky plynu pro objety městské části. Svým
usnesením rada souhlasila s uzavřením dodatků smlouvy se společností SPP CZ, a. s.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 15 238 19

Rada městské části

I.

souhlasí
na základě výsledků e-aukce s uzavřením dodatků smlouvy na jednotlivá odběrná
místa s vítěznou společností: SPP CZ, a. s., IČ: 284 88 016, se sídlem: Nové Sady
996/25, 602 00 Brno, v předloženém znění;

II.

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

III.

ukládá
OMH zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

13.

Smlouva o provedení mediace - RSC
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada předkládá zastupitelstvu k projednání materiál ve věci mediace v případu RSC.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 239 19

Rada městské části

I.

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav neschválit uzavření Smlouvy o provedení
mediace v soudním řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 4
C 357/2015 mezi MČ Praha-Zbraslav jakožto žalobci a společnostmi Relax Sport
Centrum Zbraslav, a. s., RELAX SPORT CLUB ZBRASLAV a R-MARK, s. r. o.
o odstranění stavby;

II.

ukládá
místostarostovi Bc. Filipu Gasparovi předložit tento bod na příštím zasedání
Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.
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14.

Vyjádření k návrhu změny obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z
nemovitých věcí
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada vzala na vědomí Návrh změny obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet
daně z nemovitých věcí. Výnos daně je stoprocentním příjmem městských částí. K poslední
změně výše daně došlo v roce 2019. Rada navrhla, aby stávající velikostní koeficient zůstal
nezměněn.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 240 19

Rada městské části

I.

bere na vědomí
Návrh změny obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z
nemovitých věcí na území hlavního města;

II.

navrhuje
zachování stávajícího velikostního koeficientu dle §1 a §2 pro MČ Praha-Zbraslav
na stávající úrovni 5.

15.

Participativní rozpočet 2019 - 2020
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada předloží na nejbližším zasedání zastupitelstvu k projednání participativní rozpočet.
Materiál obsahuje schválení zásad projektu a celkovou částku 1.600.000 Kč.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 241 19

Rada městské části

doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s realizací projektu participativního
rozpočtu na roky 2019-2020 a schválit zásady projektu participativního rozpočtu v
předloženém znění s celkovou částkou 1.600.000 Kč.
16.

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu ředitelce Mateřské školy Matjuchinova.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 242 19

Rada městské části
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I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská
škola Matjuchinova, IČ: 684 04 379, se sídlem: U Lékárny 562, 156 00 PrahaZbraslav, paní Bc. Haně Hánělové, MBA, dle návrhu, který je neveřejnou součástí
tohoto usnesení;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

17.

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Parkem
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu ředitelce Mateřské školy Nad Parkem.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 243 19

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská
škola Nad Parkem, IČ: 700 98 093, se sídlem: Nad Parkem 1181, 156 00 PrahaZbraslav, Mgr. et Mgr. Kamile Weberové Kuchařové, dle návrhu, který je
neveřejnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

18.

Odměna ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu ředitelce Zařízení školního stravování.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 244 19
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Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu ředitelce příspěvkové organizace Zařízení
školního stravování Praha-Zbraslav, IČ: 708 79 273, se sídlem: U lékárny 592,
156 00 Praha–Zbraslav, paní Renatě Sellákové, dle návrhu, který je neveřejnou
součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

19.

Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Praha-Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada schválila odměnu řediteli Základní umělecké školy Praha-Zbraslav.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 245 19

Rada městské části

I.

schvaluje
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a s § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Praha-Zbraslav, IČ: 673 63 237, se sídlem: Opata Konráda 1196;
156 00 Praha-Zbraslav, Mgr. Karlu Nedomovi, dle návrhu, který je neveřejnou
součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.

20.

VII. ročník českého mistrovství ZAV (Zbraslav – Točná)
Předkladatel: Radek Rejna
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Rada nesouhlasila s povolením sportovní akce - závod automobilů do vrchu. V loňském roce
proběhl závod se značnými problémy, kdy pořadatel nebyl schopen zajistit průjezd MHD, kdy
autobusy nabíraly velká zpoždění.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 246 19

Rada městské části

I.

nesouhlasí
s povolením VII. ročníku českého mistrovství ZAV (Zbraslav – Točná);

II.

ukládá
OMH odpovědět žadateli.

21.

Žádost o povolení uspořádání výstavy bonsají v Městské zahradě
Předkladatel: Radek Rejna
Rada, na základě žádosti, povolila uspořádání výstavy bonsají v Městské zahradě ve dnech 7.9.
až 8.9.2019.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 247 19

Rada městské části

I.

povoluje
uspořádat spolku Bonsai klub Zbraslav z.s., IČ: 065 27 299, se sídlem: K Nové
škole 1297, Zbraslav, 156 00 Praha 5 výstavu bonsají v Městské zahradě, která
se nachází na pozemku č.p. 142 v k. ú. Zbraslav, v termínu 7.9. - 8.9.2019, na
základě žádosti ze dne 31.5.2019, která byla zaevidována pod č.j. 2202/2019/OŽP;

II.

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

22.

Souhlas s odpisem pohledávky - pokuta za přestupek
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada souhlasila s odpisem pohledávky (pokuty za přestupek) ve výši 1.000 Kč z důvodu jeho
nevymahatelnosti.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
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Usnesení č. R 15 248 19

Rada městské části

I.

souhlasí
s odpisem pohledávky za přestupek ve výši 1.000 Kč uložené rozhodnutím v
příkazním řízení, které nabylo právní moci dne 12. 1. 2017;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

23.

Výpůjční doba místní knihovny v letních měsících
Předkladatel: Petr Janeček
Vzhledem k tomu, že návštěvnost knihovny je v průběhu letních prázdnin každoročně nižší, rada
souhlasila se zkrácením výpůjční doby od 1.7. do 31.8.2019. Oddělení pro dospělé: PO a ST od
8.00 do 18.00 h, oddělení pro dětské čtenáře: ÚT od 8.00 do 12.00 h.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 249 19

Rada městské části

I.

souhlasí
z provozních důvodů se zkrácením výpůjční doby v době letních prázdnin od 1.7.
do 31.8.2019 v Místní veřejné knihovně v Praze-Zbraslavi;

II.

ukládá
OKT zveřejnit informaci na webu MČ Praha–Zbraslav

24.

Rozpočtové opatření č. 2047/2019
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila zvýšení rozpočtu o částku 358.400 Kč. Rada hl. m. Prahy schválila poskytnutí
účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na úhradu výdajů
vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2019.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 250 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 2047/2019, dle přílohy, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

25.

Rozpočtové opatření č. 3030/2019
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila zvýšení rozpočtu o částku 4.969.400 Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určenou pro školy a školská
zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 251 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 3030/2019, dle přílohy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

26.

Rozpočtové opatření č. 7005/2019
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada schválila zvýšení rozpočtu o částku 1.124.100 Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo
úpravu rozpočtu, která se vztahuje k projektům schváleným v rámci Operačního programu Praha
- pól růstu. Jedná se o modernizaci jazykové učebny v ZŠ Vladislava Vančury.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 252 19
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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 7005/2019, dle přílohy, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení;

II.

ukládá
OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.

27.

Žádost o odměnu pro účinkující na Zbraslavském literárním večeru
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada souhlasila s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč
jako odměnu pro účinkující na Zbraslavském literárním večeru.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 15 253 19

Rada městské části

I.

souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru za účelem pokrytí
části nákladů na uspořádání kulturní akce Zbraslavský literární večer, ve výši
3.000 Kč, na základě žádosti čj.: 2317/2019/OKT ze dne 7.6.2019;

II.

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

III.

ukládá
ORF zajistit realizaci usnesení.
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28.

Různé

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav

Bc. Filip Gaspar
místostarosta MČ Praha-Zbraslav
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