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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZBRASLAV

ZÁPIS
28. řádné jednání Rady městské části, které se uskutečnilo dne
23.10.2019 v 08:00

Přítomni: Z. Vejvodová, M. Bernardová (odchod v 9.12 h), Z. Wildová, F. Gaspar
Dále přítomni: P. Janeček
Nepřítomni: R. Rejna
Ověřovatelé: Z. Vejvodová, F. Gaspar
Zapsala: M. Spáčilová

Schválený program:
Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Bod jednání

Rozhodnutí

Číslo usnesení

Návrh na pořízení změny Územního plánu SÚ HMP
Záměr - Řešení duplicitních vlastnických vztahů k pozemkům v
ulici Svépomoci a Tunelářů

Schváleno

R 28 389 19

Schváleno

R 28 390 19

Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1143/2 v k.ú. Zbraslav
Stavební úpravy rodinného domu Hostošova 280 na pozemcích
parc.č. 848 a 849/4 v k.ú. Zbraslav

Schváleno

R 28 391 19

Schváleno

R 28 392 19

Novostavba rodinného domu na parc.č. 2385/6 v k.ú. Zbraslav
Prodejna - změna stavby na pozemcích parc.č. 1314/77,
1314/200, 1314/201, 1317/2014 v k.ú. Zbraslav
Spolupráce MČ Praha-Zbraslav a SK Zbraslav z.s. na projektu
"Rekonstrukce sportovních ploch"
Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Zimní údržba komunikací
a chodníků na Zbraslavi 2019/2020"
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Provádění komplexních servisních služeb a pravidelných ročních
revizí slaboproudých systémů v objektech zadavatele"
Vyhlášení výzvy podlimitní veřejné zakázky "Sanační a udržovací
práce BD Nad Parkem 874, Praha-Zbraslav"
Pověření komise k provedení potřebných úkonů dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rámci zadávacího
řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky pod názvem
"Sluneční park Zbraslav - Mobiliář parku"
Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení

Schváleno

R 28 393 19

Schváleno

R 28 394 19

Schváleno

R 28 395 19

Schváleno

R 28 396 19

Schváleno

R 28 397 19

Schváleno

R 28 398 19

Schváleno

R 28 399 19

Schváleno

R 28 400 19

Schváleno

R 28 401 19

Schváleno

R 28 402 19

Schváleno

R 28 403 19

Darovací smlouva o přijetí účelového finančního daru kontejnerové stání v ul. Tunelářů
Prohlášení o uznání dluhu a žádost o splátkový kalendář
Souhlas zřizovatele k prodloužení nájemních smluv - Základní
škola Vladislava Vančury
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Schváleno

R 28 404 19

Schváleno

R 28 405 19

Schváleno

R 28 406 19

Schváleno

R 28 407 19

Žádost o přidělení místa na urnovém háji
Plán inventur MČ Praha-Zbraslav v roce 2019 a zřízení komisí k
provedení inventarizace majetku

Schváleno

R 28 408 19

Schváleno

R 28 409 19

Jmenování vedoucího Odboru kultury a školství
Stanovení programu mimořádného zasedání Zastupitelstva
městské části Praha-Zbraslav
Plán dílčích veřejnosprávních kontrol hospodaření zřízených
příspěvkových organizací za rok 2018 a 2019

Schváleno

R 28 410 19

Schváleno

R 28 411 19

Schváleno

R 28 412 19

25.

Rozpočtové opatření č. 2108/2019

Schváleno

R 28 413 19

26.

Rozpočtové opatření č. 2109/2019

Schváleno

R 28 414 19

27.

Rozpočtové opatření č. 7/2019

Schváleno

R 28 415 19

28.

Rozpočtové opatření č. 9/2019

Schváleno

R 28 416 19

29.

Revokace Usnesení č. R 22 339 19 ze dne 26.8.2019

Schváleno

R 28 417 19

30.

Rozpočtové opatření 8/2019

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitelky/ředitele Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav
Výzva k podání nabídky na obsazení pozice
šéfredaktora/šéfredaktorky Zbraslavských novin

Neschváleno

1. Usnesení č. R 28 389 19
Návrh na pořízení změny Územního plánu SÚ HMP
Na základě žádosti, rada projednávala návrh změny Územního plánu. Jedná se o zmenšení plochy chráněného
ložiskového území pro možnost výstavby nových domů a zástavbu proluk ve stávající zástavbě. Stavební komise se
změnou souhlasila. Rada materiál předloží zastupitelům k projednání.

Rada městské části

I. doporučuje
1. Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav souhlasit s návrhem na změnu Územního plánu sídelního
útvaru hl. m. Prahy lokality Chráněného ložiskového území Zbraslav v k. ú. Zbraslav;

II. pověřuje
1. starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením materiálu dle bodu I.
tohoto usnesení na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

2. Usnesení č. R 28 390 19
Záměr - Řešení duplicitních vlastnických vztahů k pozemkům v ulici Svépomoci a Tunelářů
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OMIR předložil radě materiál, který se zabývá duplicitním vlastnictvím k několika pozemkům. Pozemky se
nacházejí mezi ulicemi Svépomoci a Tunelářů. Byli osloveni všichni duplicitní vlastníci s žádostí o řešení
současného stavu. Vlastníci s návrhem řešení souhlasili. Rada svým usnesením souhlasila se záměrem vyřešit
duplicitní vlastnictví k níže uvedeným pozemkům.

Rada městské části

I. souhlasí
1. se záměrem vyřešit duplicitní vlastnictví k pozemkům zapsaným na listech vlastnictví pro k. ú.
Zbraslav:
LV 1994 pozemek parc. č. 1013/8 o výměře 10 m?, druh pozemku: ostatní plocha,
LV 2024 pozemek parc. č. 2910/22 o výměře 61 m?, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří,
LV 2024 pozemek parc. č. 2910/64 o výměře 1950 m?, druh pozemku: ostatní plocha,
LV 4764 pozemek parc. č. 2910/1 o výměře 326 m?, druh pozemku: ostatní plocha,
LV 4764 pozemek parc. č. 2910/63 o výměře 10 m?, druh pozemku: ostatní plocha,
LV 4764 pozemek parc. č. 2910/65 o výměře 226 m?, druh pozemku: ostatní plocha,
LV 4764 pozemek parc. č. 2910/66 o výměře 755 m?, druh pozemku: ostatní plocha,
LV 4764 pozemek parc. č. 2910/67 o výměře 290 m?, druh pozemku: ostatní plocha,
LV 4764 pozemek parc. č. 2910/68 o výměře 4 m?, druh pozemku: ostatní plocha,
LV 4764 pozemek parc. č. 2910/73 o výměře 39 m?, druh pozemku: ostatní plocha,
LV 4774 pozemek parc. č. 2910/72 o výměře 278 m?, druh pozemku: ostatní plocha,
LV 4773 pozemek parc. č. 2910/71 o výměře 676 m?, druh pozemku: ostatní plocha,
LV 4772 pozemek parc. č. 2910/69 o výměře 731 m?, druh pozemku: ostatní plocha,
LV 4772 pozemek parc. č. 2910/70 o výměře 152 m?, druh pozemku: ostatní plocha,
uzavřením dohod o narovnání (a souhlasnými prohlášeními) tak, aby se výlučným vlastníkem
předmětných pozemků stalo Hlavní město Praha, svěřená správa MČ Praha-Zbraslav;

II. ukládá
1. OKT zveřejnit záměr.
Zodpovídá: Petr Janeček, tajemník
Termín plnění: 22.10.2019
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

3. Usnesení č. R 28 391 19
Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1143/2 v k.ú. Zbraslav
Na zveřejněný záměr pronájmu pozemku pod garáží se přihlásil jeden zájemce. Rada schválila uzavření nájemní
smlouvy na pronájem pozemku na dobu neurčitou.

Rada městské části

I. schvaluje
1. uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží parc. č. 1143/2 o výměře 23 m?,
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zbraslav, zapsaný na LV 1707, vlastnické
právo pro hlavní město Prahu, svěřená správa nemovitostí MČ Praha-Zbraslav, zájemci na
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základě přihlášení se na zveřejněný záměr čj. 3325/2019/OMIR ze dne 30. 9. 2019, za cenu 85
Kč/m?/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce;

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

III. ukládá
1. OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 15.11.2019
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

4. Usnesení č. R 28 392 19
Stavební úpravy rodinného domu Hostošova 280 na pozemcích parc.č. 848 a 849/4 v k.ú. Zbraslav
Rada projednávala materiál ve věci vydání společného souhlasu na stavební úpravy rodinného domu v Hostošově
ulici. Jedná se o novou dvoupodlažní přístavbu. Stavební komise neměla k dokumentaci žádné připomínky. Rada
vydala souhlasné stanovisko k předložené dokumentaci. Paní starostka se zdržela hlasování z důvodu možného
střetu zájmů.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s předloženou dokumentací pro vydání společného souhlasu stavby nazvané „Stavební úpravy
rodinného domu, Hostošova 280, Zbraslav“ na pozemcích parc. č. 848 a 849/4 vše v k. ú.
Zbraslav na základě žádosti č.j. MCZB/3240/2019/OMIR ze dne 17.09.2019;

II. ukládá
1. OMIR informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 11.11.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-1

Schváleno

Z. Vejvodová se zdržela hlasování

5. Usnesení č. R 28 393 19
Novostavba rodinného domu na parc.č. 2385/6 v k.ú. Zbraslav
OMIR předložil radě dokumentaci, která řeší novostavbu rodinného domu se třemi bytovými jednotkami včetně
vybudování vodovodní, kanalizační a plynové přípojky. Stavební komise neměla ke stavbě žádné připomínky. Rada
souhlasila s předloženou dokumentací.

Rada městské části

I. souhlasí
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1. s předloženou dokumentací pro sloučené územní a stavební řízení stavby nazvané
„NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU na parc. č. 2385/6, kat. Zbraslav“ na základě žádosti č.j.
MCZB/3254/2019/OMIR ze dne 20.09.2019;

II. požaduje
1. v místě napojení pozemku parc. č. 2385/6, k. ú. Zbraslav provést na své náklady zpevnění
povrchu komunikace dle podmínek stanovených ve vyjádření správce místních komunikací č.j.
3253/2019/OMH/ŠVa ze dne 10.10.2019;

III. ukládá
1. OMIR informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 11.11.2019
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

6. Usnesení č. R 28 394 19
Prodejna - změna stavby na pozemcích parc.č. 1314/77, 1314/200, 1314/201, 1317/2014 v k.ú. Zbraslav
Radě byl předložen materiál, který se týká změny využití stavby. Stavba byla původně povolena jako prodejna s
kanceláří, skladem a hygienickým zázemím. Změna stavby před dokončením, která je předmětem řešení a je
navržena pro dodatečné povolení stavby, zahrnuje změnu využití vlastního objektu, a to z prodejny na poštu.
Zázemí stavby je v podstatě nezměněno. Oproti původní stavbě došlo k jejímu částečnému navýšení na jižní straně
o cca 1 m. Zastavěnost objektu je prakticky stejná. Rada souhlasila se změnou využití stavby. M. Bernardová
hlasovala proti.

Rada městské části

I. souhlasí
1. se změnou využití stavby umístěné na pozemcích parc. č. 1314/77, 1314/200, 1314/201,
1317/2014 vše v k. ú. Zbraslav z prodejny na poštu dle žádosti ze dne 6.9.2019;

II. konstatuje
1. že neposuzovala předloženou dokumentaci stavby nazvanou "PRODEJNA - ZMĚNA
STAVBY", 04-2019. Z projektové dokumentace není zřejmé, k jakým změnám stavby oproti
původní dokumentaci schválené stavebním povolením č.j. 008468/12/OVDŽP/Dh ze dne
20.09.2012 již došlo v době výstavby a jaké jsou ještě dále navrhované;

III. požaduje
1. projednat se stavebníkem projektovou dokumentaci změny stavby včetně porovnání s původní
dokumentací dle stavebního povolení;

IV. ukládá
1. OMIR projednat se stavebníkem bod III. tohoto usnesení.
OMIR informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 11.11.2019
Hlasování o návrhu: 3-1-0

Schváleno
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M. Bernardová hlasovala proti

7. Usnesení č. R 28 395 19
Spolupráce MČ Praha-Zbraslav a SK Zbraslav z.s. na projektu "Rekonstrukce sportovních ploch"
Sportovní klub Zbraslav požádal městskou část o projednání podpory MČ a vzájemné spolupráci při realizaci
Rekonstrukce sportovního areálu SK Zbraslav. Záměrem SK Zbraslav je vybudování nového hřiště s umělou trávou
o rozměrech 58 x 34 m, které bude v zimním období překryto přetlakovou halou. Rada souhlasila s finanční
spoluúčastí MČ.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s finanční spoluúčastí MČ Praha-Zbraslav na realizaci projektu "Rekonstrukce sportovních
ploch", v areálu SK Zbraslav, Pod Havlínem 1302, Praha-Zbraslav, č.p. 706/1 a 706/10, na
základě žádosti čj. 3454/2019/OMIR ze dne 15.10.2019 zapsaného spolku: Sportovní klub
Zbraslav, z.s., IČ: 492 76 000, a to na základě rozhodnutí příslušného orgánu MČ PrahaZbraslav o výši finanční podpory;

II. ukládá
1. OMIR informovat žadatele o usnesení RMČ.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 31.10.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

8. Usnesení č. R 28 396 19
Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Zimní údržba komunikací a chodníků na Zbraslavi
2019/2020"
Rada vzala na vědomí vyhodnocení veřejné zakázky, která se týkala zimní údržby chodníků a komunikací ve
Zbraslavi. Na vyhlášenou veřejnou zakázku se přihlásila jedna společnost. Rada rozhodla o vítězi výběrového
řízení, kterým je společnost Aqik, s. r. o.

Rada městské části

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

II. rozhoduje
1. o vítězi výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu "Zimní údržba komunikací a
chodníků na Zbraslavi 2019/2020", kterým je společnost AQIK, s. r. o., IČ: 278 00 385, se
sídlem Benátecká 1369, Brandýs nad Labem, za celkovou cenu 2.415.159 Kč včetně DPH;

III. souhlasí
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1. s uzavřením smlouvy o provádění zimní údržby komunikací a chodníků na Zbraslavi pro
období 2019/2020 se společností AQIK, s. r. o., IČ: 278 00 385, se sídlem Benátecká 1369,
Brandýs nad Labem, za celkovou cenu 2.415.159 Kč včetně DPH;

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

V. ukládá
1. OMH provést potřebné administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
Zodpovídá: Radek Rejna, radní
Termín plnění: 31.10.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

9. Usnesení č. R 28 397 19
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provádění komplexních servisních
služeb a pravidelných ročních revizí slaboproudých systémů v objektech zadavatele"
Rada schválila text výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku, která se týká provádění komplexních servisních
služeb a pravidelných revizí slaboproudých systémů v objektech městské části. Konkrétně se jedná o elektronické
zabezpečovací systémy, telefonní rozvody a ústředna, požární signalizace, anténní rozvody a kamerový systém.

Rada městské části

I. schvaluje
1. text výzvy k podání nabídky dle ustanovení § 27 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Provádění komplexních servisních služeb
a pravidelných ročních revizí slaboproudých systémů v objektech zadavatele";

II. jmenuje
1. členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu "Provádění komplexních servisních služeb a pravidelných ročních revizí
slaboproudých systémů v objektech zadavatele", v předloženém znění;

III. vyhlašuje
1. Výzvu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na plnění
zakázky malého rozsahu na služby "Provádění komplexních servisních služeb a pravidelných
ročních revizí slaboproudých systémů v objektech zadavatele";

IV. ukládá
1. OMH provést potřebné administrativní kroky.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 30.10.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno
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10. Usnesení č. R 28 398 19
Vyhlášení výzvy podlimitní veřejné zakázky "Sanační a udržovací práce BD Nad Parkem 874, PrahaZbraslav"
Rada rozhodla o vypsání podlimitní veřejné zakázky na sanační a udržovací práce bytového domu v ulici Nad
Parkem. V suterénu domu budou provedeny sanační opatření: provedení odvodnění svodů, celková rekonstrukce,
odizolování a zateplení. V další etapě bude provedena oprava krovu, jeho zateplení, výměna krytiny a celkové
zateplení fasády objektu.

Rada městské části

I. rozhoduje
1. o vypsání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Sananční a udržovací práce
BD Nad Parkem 874, Praha-Zbraslav" zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění ("Zákon"), s tím, že pro zadání veřejné zakázky zadavatel
použije zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 Zákona;

II. schvaluje
1. zadávací dokumentaci včetně příloh pro podlimitní veřejnou zakázku dle bodu I. tohoto
usnesení;

III. stanovuje
1. Mgr. Kláru Zábrodskou, advokátku, číslo advokáta 10731, IĆ: 713 33 193, se sídlem: Rybná
716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika, jako svého zástupce v řízení podle
ustanovení § 43 Zákona a zmocňuje uvedeného advokáta k provádění úkonů podle Zákona
souvisejících se zadávacím řízením, vyjma úkonů uvedených v ustanovení § 43 odst. 2)
Zákona. Zmocněný advokát je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě (ustanovit si zástupce),
aby místo něho jednala za zadavatele;

IV. pověřuje
1. v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pětičlennou komisi
včetně náhradníků provedením veškerých úkonů souvisejících s otevíráním nabídek, s
posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky a s hodnocením
nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce pod názvem "Sananční
a udržovací práce BD Nad Parkem 874, Praha-Zbraslav", v předloženém znění;

V. ukládá
1. OMIR realizovat potřebné administrativní kroky.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 20.12.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

11. Usnesení č. R 28 399 19
Pověření komise k provedení potřebných úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky pod názvem "Sluneční
park Zbraslav - Mobiliář parku"
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Rada pověřila pětičlennou komisi, aby provedla veškeré úkony, které souvisejí se zakázkou - Sluneční park
Zbraslav - Mobiliář parku. Zakázka se skládá ze třech samostatných částí: masivní sedací nábytek, koše na odpadky
a stavební práce.

Rada městské části

I. pověřuje
1. v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pětičlennou komisi
provedením veškerých úkonů souvisejících s posouzením splnění podmínek účasti v
zadávacím řízení veřejné zakázky a s hodnocením nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Sluneční park Zbraslav – Mobiliář parku“, v předloženém
znění;

II. ukládá
1. OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
Zodpovídá: Radek Rejna, radní
Termín plnění: 11.11.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

12. Usnesení č. R 28 400 19
Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení
MČ uzavřela v roce 2009 smlouvu se společností Accor Services CZ, s. r. o. na zajištění stravování formou poukázek
Ticket Restaurant. Při dodatečné kontrole bylo zjištěno, že smlouva a ani následné objednávky nebyly
uveřejňovány v registru smluv. Smluvní vztah tak mezi objednatelem a dodavatelem nenabyl účinnosti. Na
základě této skutečnosti uzavírá MČ a nastupující společnost Edenred CZ, s. r. o., dohodu o vypořádání
bezdůvodného obohacení. Tato dohoda se vloží do registru smluv, a tím uvedené pochybení napraví. Rada
souhlasila s uzavřením výše zmiňované dohody.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s uzavřením Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení, se společností Edenred CZ, s. r.
o., IČ: 247 45 391, se sídlem: Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8;

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

III. ukládá
1. OMIR a OFR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
Zodpovídá: Petr Janeček, tajemník
Termín plnění: 20.11.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno
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13. Usnesení č. R 28 401 19
Darovací smlouva o přijetí účelového finančního daru - kontejnerové stání v ul. Tunelářů
3 bytová družstva ve Zbraslavi darují městské části finanční příspěvek ve výši 100.000 Kč na vybudování, oddělení
a zaklecování kontejnerového stání se směsným odpadem a jeho užívání pro uložení a odvoz směsného odpadu v
ulici Tunelářů. Kontejnerové stání bude majetkem MČ.

Rada městské části

I. schvaluje
1. uzavření darovací smlouvy o přijetí finančního daru v celkové výši 100.000 Kč za účelem
vybudování kontejnerového stání na směsný a tříděný odpad v ul. Tunelářů s těmito dárci:
1. Bytové družstvo Tunelářů 322, družstvo, IČ: 618 62 843, poskytne dar ve výši 33.000 Kč;
2. Bytové družstvo Tunelářů 323-4, družstvo, IČ: 649 47 432, poskytne dar ve výši 34.000
Kč;
3. Společenství domu Praha-Zbraslav čp. 321, IČ: 712 44 255, poskytne dar ve výši 33.000
Kč;

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

III. ukládá
1. OKT zajistit potřebné administrativní kroky.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 31.10.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

14. Usnesení č. R 28 402 19
Prohlášení o uznání dluhu a žádost o splátkový kalendář
Nájemce bytu v ulici Žofie Podlipské si požádal o splátkový kalendář na dluh na nájemném. Rada schválila
splátkový kalendář.

Rada městské části

I. bere na vědomí
1. Prohlášení o uznání dluhu a žádost nájemce bytu č. 128 na adrese Žofie Podlipské 904, 156
00 Praha-Zbraslav, o schválení splátkového kalendáře dle ust. § 2053 a násl. zák. č. 89/2016
občanský zákoník, v platném znění;

II. schvaluje
1. Splátkový kalendář na dlužnou částku ve výši 26.070 Kč, která bude uhrazena v sedmi
splátkách takto:
1. splátka ve výši 3.725 Kč do 31.11.2019
2. splátka ve výši 3.725 Kč do 31.12.2019
3. splátka ve výši 3.725 Kč do 31.01.2020
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4. splátka ve výši 3.725 Kč do 28.02.2020
5. splátka ve výši 3.725 Kč do 31.03.2020
6. splátka ve výši 3.725 Kč do 30.04.2020
7. splátka ve výši 3.720 Kč do 31.05.2020
za podmínek uvedených v Prohlášení o uznání dluhu a žádosti nájemce č.j. 3443/2019/OMH
ze dne 11.10.2019 o schválení splátkového kalendáře, dle bodu I. tohoto usnesení;

III. ukládá
1. OMH informovat žadatele o usnesení rady.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 25.10.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

15. Usnesení č. R 28 403 19
Souhlas zřizovatele k prodloužení nájemních smluv - Základní škola Vladislava Vančury
Rada, na základě žádosti pana ředitele, souhlasila s uzavřením smluv o nájmu nebytových prostor v ZŠ Nad
Parkem a v ZŠ Hauptova na dobu určitou. Celkem se jedná o 24 organizací, které prostory využívají pro pořádání
kroužků pro děti.

Rada městské části

I. souhlasí
1. v souladu s článkem V., odst. 3, písm. a) Smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku číslo
206/2015 ze dne 2.12.2015, s uzavřením smluv o nájmu nebytových prostor na dobu určitou,
pro školní rok 2019/2020, na základě žádosti ředitele zřízené příspěvkové organizace:
Základní škola Vladislava Vančury, IČ: 613 86 961, čj.: MCZB/3408/2019/OKT ze dne 7. 10.
2019, v předloženém znění;

II. ukládá
1. OKT informovat ředitele o usnesení RMČ.
Zodpovídá: Zuzana Wildová, radní
Termín plnění: 11.10.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

16. Usnesení č. R 28 404 19
Dar počítačového vybavení pro Základní školu Vladislava Vančury
Městská část obdržela od Magistrátu hl. m. Prahy nové počítače. Starší používané počítače nabídla k využití
základní škole ve Zbraslavi. Rada svým usnesením souhlasila s vyřazením nepotřebného majetku a darováním 20
ks počítačových sestav základní škole.

Rada městské části
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I. souhlasí
1. s vyřazení nepotřebného majetku - počítačového vybavení dle soupisu, který je přílohou tohoto
usnesení, z majetku MČ Praha-Zbraslav, a darování tohoto majetku do majetku příspěvkové
organizace Základní škola Vladislava Vančury, IČ: 613 86 961;

II. ukládá
1. starostce MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzaně Vejvodové, podepsat Darovací smlouvu se
Základní školou Vladislava Vančury.

III. ukládá
1. OKT realizovat výše uvedená usnesení.
Zodpovídá: Petr Janeček, tajemník
Termín plnění: 01.11.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

17. Usnesení č. R 28 405 19
Školská rada při Základní škole Vladislava Vančury
Členka Školské rady při ZŠ Vladislava Vančury se vzdala své funkce. Rada jmenovala do školské rady nového člena
pana Petra Čápa.

Rada městské části

I. jmenuje
1. v souladu s § 167 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) člena Školské rady při Základní škole Vladislava
Vančury, IČ: 613 86 961, se sídlem: Hauptova 591, 156 00 Praha-Zbraslav, ve funkčním
období 1. 11. 2018 do 31. 10. 2021 pana Petra Čápa;

II. ukládá
1. OKT informovat ředitele ZŠ a člena školské rady o usnesení RMČ.
Zodpovídá: Zuzana Wildová, radní
Termín plnění: 28.10.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

18. Usnesení č. R 28 406 19
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Zařízení školního
stravování Praha-Zbraslav
Rada vyhlásila konkursní řízení na ředitelku/ředitele Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav.

Rada městské části
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I. vyhlašuje
1. v souladu s ustanovením § 94, odst. (2), písm. (g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, v platném znění, v souladu s ustanovením § 166, odst. (2) a (3) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším vzdělávání (školský zákon), v platném znění
(dále jen „Školský zákon“), a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, konkursní řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele/ředitelky Zařízení školního stravování, IČ: 708 79 273, se sídlem U
Lékárny 592, 156 00 Praha 5 - Zbraslav (dále jen „ZŠS“);

II. ukládá
1. OKT zveřejnit Oznámení o vyhlášení konkursu dle bodu I. tohoto usnesení;
2. OKT požádat příslušné orgány o určení členů konkursní komise;
3. OKT předložit Radě MČ Praha-Zbraslav návrh na jmenování předsedy konkursní komise a
členů konkursní komise;
4. OKT předložit Radě MČ Praha-Zbraslav návrh na pověření tajemníka konkursní komise;
5. radní MČ Praha-Zbraslav, Mgr. Zuzaně Wildové, informovat osobu pověřenou řízením ZŠS,
Marii Vildovou, o obsahu tohoto usnesení Rady MČ Praha-Zbraslav.
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

19. Usnesení č. R 28 407 19
Výzva k podání nabídky na obsazení pozice šéfredaktora/šéfredaktorky Zbraslavských novin
Z důvodu výpovědi smlouvy dosavadního šéfredaktora Zbraslavských novin, rada vyhlašuje výzvu k podání
nabídky na obsazení této pozice.

Rada městské části

I. bere na vědomí
1. výpověď Rámcové smlouvy o dílo ze dne 9. 4. 2015 od p. Mgr. Tomáše Hromádky;

II. vyhlašuje
1. Výzvu k podání nabídky na obsazení pozice šéfredaktora Zbraslavských novin;

III. schvaluje
1. parametry Výzvy k podání nabídek na obsazení pozice šéfredaktora Zbraslavských novin;

IV. ukládá
1. OKT zajistit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Petr Janeček, tajemník
Termín plnění: 31.10.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

20. Usnesení č. R 28 408 19
Žádost o přidělení místa na urnovém háji
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Rada, na základě žádosti, souhlasila s přidělením místa na urnovém háji ve Zbraslavi.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s přidělením místa na urnovém háji na základě žádosti č.j.3434/2019/OMH ze dne 9.10.2019;

II. ukládá
1. OMH informovat žadate.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 25.10.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

21. Usnesení č. R 28 409 19
Plán inventur MČ Praha-Zbraslav v roce 2019 a zřízení komisí k provedení inventarizace majetku
Rada zřídila Inventarizační komisi, škodní a likvidační pro provedení inventarizace majetku městské části za rok
2019. Dále rada schválila plán inventur.

Rada městské části

I. zřizuje
1. Inventarizační komisi, škodní a likvidační komisi pro provedení inventarizace majetku MČ
Praha-Zbraslav za rok 2019, v souladu s § 4 odst. 2, Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků, k zajištění činnosti prováděné při inventarizaci majetku a závazků, které
jsou nutné pro vyhotovení inventurních soupisů;

II. jmenuje
1. členy inventarizační komise, škodní a likvidační komise pro provedení inventarizace majetku
MČ Praha-Zbraslav za rok 2019, k zajištění činnosti prováděné při inventarizaci majetku a
závazků, které jsou nutné pro vyhotovní inventurních soupisů, v předloženém znění;

III. schvaluje
1. Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků MČ Praha-Zbraslav za
kalendářní rok 2019 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhláškou
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí o inventarizaci majetku a
závazků MČ Praha-Zbraslav S 10/2016 v předloženém znění;

IV. ukládá
1. OFR a OSV realizovat toto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 11.11.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

14 z 19

Městská část Praha-Zbraslav

tel/fax:
e- mail:
http:

Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha-Zbraslav

+420 257 111 888
info@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz

22. Usnesení č. R 28 410 19
Jmenování vedoucího Odboru kultury a školství
Na základě výzvy se do výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího Odboru kultury a školství přihlásili 3
uchazeči, kteří byli pozváni k osobnímu pohovoru. Rada na základě tohoto výběrového řízení jmenovala do této
funkce pana Mgr. Adama Duška.

Rada městské části

I. jmenuje
1. v souladu s § 94 odst. 1) písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném
znění, Mgr. Adama Duška, vedoucím Odboru kultury a školství Úřadu městské části PrahaZbraslav s účinností od 1. 12. 2019;

II. ukládá
1. tajemníkovi ÚMČ Praha-Zbraslav zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení.
Zodpovídá: Petr Janeček, tajemník
Termín plnění: 30.11.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

23. Usnesení č. R 28 411 19
Stanovení programu mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav
Rada schválila program 7. mimořádného zasedání zastupitelstva městské části, které se bude konat dne 12.
listopadu.

Rada městské části

I. schvaluje
1. v souladu s § 94 odst. 1 a § 64 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v
platném znění, program 7. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části PrahaZbraslav, dne 12.11.2019, v předloženém znění;

II. ukládá
1. OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 31.10.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

24. Usnesení č. R 28 412 19
Plán dílčích veřejnosprávních kontrol hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2018 a
2019
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Rada schválila plán dílčích veřejnosprávních kontrol hospodaření zřízených příspěvkových organizací za období IV.
2018 - II. Q. 2019. Kontroly bude zajišťovat úřad s pomocí svých zaměstnanců. Datum provedení kontrol je
stanoveno do 15.11.2019.

Rada městské části

I. schvaluje
1. dle ustanovení § 9, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákona o finanční kontrole) plán dílčích veřejnosprávních kontrol
hospodaření zřízených příspěkových organizací za rok 2018-2019 dle přílohy, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení;

II. pověřuje
1. OFR realizací tohoto usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Wildová, radní
Termín plnění: 30.11.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

25. Usnesení č. R 28 413 19
Rozpočtové opatření č. 2108/2019
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení rozpočtu na rok 2019 o částku 122.000 Kč. Zastupitelstvo
hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na základě Programu
podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb.

Rada městské části

I. schvaluje
1. na základě pověření Usnesením číslo Z 3 17 19 ve smyslu § 94, odst. 2, písmeno 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 2108/2019, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II. ukládá
1. OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 25.10.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

26. Usnesení č. R 28 414 19
Rozpočtové opatření č. 2109/2019
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Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení rozpočtu na rok 2019 o částku 105.200 Kč. Zastupitelstvo
hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV určené na podporu
poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy.

Rada městské části

I. schvaluje
1. Na základě pověření Usnesením číslo Z 3 17 19 ve smyslu § 94, odst. 2, písmeno 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 2109/2019, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II. ukládá
1. OFR zajistiti realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 25.10.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

27. Usnesení č. R 28 415 19
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu v
částce 300.000 Kč. Částka se přesune z kapitoly ostatní činnosti jinde nezařazené do kapitoly nebytové
hospodářství.

Rada městské části

I. schvaluje
1. na základě pověření Usnesením číslo Z 3 17 19 ve smyslu § 94, odst. 2, písmeno 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 7/2019, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II. ukládá
1. OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 25.10.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

28. Usnesení č. R 28 416 19
Rozpočtové opatření č. 9/2019
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Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení rozpočtu MČ o částku 139.800 Kč. Jedná se o dary a příjem
vstupného na akci Slavnosti Elišky Přemyslovny, a příjem darů na vybudování altánu v Domě s pečovatelskou
službou.

Rada městské části

I. schvaluje
1. na základě pověření Usnesením číslo Z 3 17 19 ve smyslu § 94, odst. 2, písmeno 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 9/2019, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II. ukládá
1. OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 30.10.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

29. Usnesení č. R 28 417 19
Revokace Usnesení č. R 22 339 19 ze dne 26.8.2019
Rada revokovala usnesení z měsíce srpna z důvodu povolení prodeje vánočních stromků na Zbraslavském náměstí
již od 2.12. namísto původního data 8.12.

Rada městské části

I. revokuje
1. Usnesení č. R 22 339 19 ze dne 26.8.2019;

II. souhlasí
1. s povolením prodeje vánočních stromků společnosti ABIES Vysočina, s. r. o., IČ: 260 32 074,
Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha-Zbraslav, v době od 2.12.2019 do 23.12.2019 (22 dnů),
velikost záboru 100 m2;

III. ukládá
1. OSV zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Michaela Bernardová, místostarostka
Termín plnění: 28.10.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

30. Usnesení č.
Rozpočtové opatření 8/2019
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Rada projednávala ropočtové opatření. Jednalo se o přesun finančních prostředků v částce 300.000 Kč z kapitoly
ostatní činnosti jinde nezařazené do kapitoly péče o vzhled obce a veřejnou zeleň. Z. Vejvodová a Z. Wildová
hlasovali pro, F. Gaspar hlasoval proti. Usnesení nebylo přijato.

Rada městské části

I. schvaluje
1. na základě pověření Usnesením číslo Z 3 17 19 ve smyslu § 94, odst. 2 písm. h) zákona č.
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
1. OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 29.10.2019
Hlasování o návrhu: 2-1-0

Neschváleno

F. Gaspar hlasoval proti

Ing. Zuzana Vejvodová, starostka

Bc. Filip Gaspar
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