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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZBRASLAV

ZÁPIS
32. řádné jednání Rady městské části, které se uskutečnilo dne
02.12.2019 v 15:00

Přítomni: M. Bernardová, Z. Wildová, F. Gaspar, R. Rejna
Omluveni: Z. Vejvodová
Dále přítomni: P. Janeček
Ověřovatelé: F. Gaspar, Z. Wildová
Zapsala: M. Spáčilová

Schválený program:
Číslo

Rozhodnutí

Číslo usnesení

Schváleno

R 32 458 19

Schváleno

R 32 459 19

Schváleno

R 32 460 19

Schváleno

R 32 461 19

Schváleno

R 32 462 19

Schváleno

R 32 463 19

Schváleno

R 32 464 19

8.

Bod jednání
Uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy ze dne 1.6.2018 část pozemku parc.č. 91/1 v ulici U Národní galerie
Záměr pronajmout část pozemku parc.č. 91/1 o výměře 59m2 v
k.ú. Zbraslav v ulici U Národní galerie
Umístění nabíjecí stanice pro elektromobily na pozemcích parc.č.
1292/6 a 1293/6 vše v k.ú. Zbraslav
Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Provádění
komplexních servisních služeb a pravidelných ročních revizí
slaboproudých systémů v objektech zadavatele"
Vyloučení uchazeče podlimitní veřejné zakázky "Sanační a
udržovací práce BD Nad Parkem 874, Praha-Zbraslav"
Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací a o
prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich
příslušenství
Vyhlášení Programu pro poskytování dotací MČ Praha-Zbraslav
pro rok 2020
Žádost o přidělení místa na urnovém háji

Schváleno

R 32 465 19

9.

Rozpočtové opatření č. 7009/2019

Schváleno

R 32 466 19

Schváleno

R 32 467 19

Schváleno

R 32 468 19

Schváleno

R 32 469 19

Schváleno

R 32 470 19

Schváleno

R 32 471 19

Schváleno

R 32 472 19

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zateplení domu na Zbraslavi, Žitavského 583, Praha 5 - Zbraslav
na pozemcích parc.č. 2211/1 a 2211/3 vše v k.ú. Zbraslav
Stavební úpravy RD čp. 1414 na pozemku parc.č. 2359/3 v k.ú.
Zbraslav
Stavební úpravy garáže a nástavba zimní zahrady u RD čp. 90 na
pozemku parc.č. 1244 a 1243/1 vše v k.ú. Zbraslav
Přístavba fitnes místnosti k rodinnému domu Lesáků 1348, PrahaZbraslav na pozemcích parc.č. 2454/2 a 2454/3 vše v k.ú.
Zbraslav
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu s názvem "Rekonstrukce
a dostavba objektu U Prádelny čp. 668, Praha-Zbraslav"
Vyhlášení výzvy veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s
názvem "Výpočetní a AV technika pro ZŠ Vl. Vančury"
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16.

Svěření majetku MČ Praha-Zbraslav příspěvkové organizaci
Základní škola Vl. Vančury, Praha-Zbraslav

Schváleno
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R 32 473 19

1. Usnesení č. R 32 458 19
Uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy ze dne 1.6.2018 - část pozemku parc.č. 91/1 v ulici U
Národní galerie
Na základě žádosti, rada souhlasila s uzavřením Dohody o ukončení Nájemní smlouvy na pozemek, který byl
využíván jako předzahrádka bývalé restaurace Steakhause Stará škola.

Rada městské části

I. souhlasí
1. uzavření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy ze dne 1.6.2018 s fyzickou osobou podnikající:
panem Radkem Vokounem, IČ: 679 91 866, se sídlem Nad Konvářkou 313/7, 150 00 Praha 5 Radlice, kde byla předmětem nájmu část pozemku parc. č. 91/1 o výměře 59 m² v k. ú.
Zbraslav, zapsaného na LV 1707, vlastnické právo pro hlavní město Prahu, svěřená správa
nemovitostí MČ Praha-Zbraslav, na základě žádosti čj. 3867/2019/OMIR ze dne 20.11.2019,
ke dni 31.12.2019;

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: 31.12.2019
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

2. Usnesení č. R 32 459 19
Záměr pronajmout část pozemku parc.č. 91/1 o výměře 59m2 v k.ú. Zbraslav v ulici U Národní
galerie
MČ obdržela žádost o pronájem níže zmiňovaného pozemku za účelem provozování kryté venkovní zahrádky.
Rada souhlasila se záměrem pronajmout pozemek.

Rada městské části

I. souhlasí
1. se záměrem pronajmout část pozemku parc. č. 91/1 o výměře 59 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, zájemci na základě žádosti č.j. 3943/2019/OMIR ze
dne 26.11.2019 za cenu 200 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce;

II. ukládá
1. OKT zveřejnit záměr.
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Zodpovídá: Petr Janeček, tajemník
Termín plnění: 04.12.2019
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

3. Usnesení č. R 32 460 19
Umístění nabíjecí stanice pro elektromobily na pozemcích parc.č. 1292/6 a 1293/6 vše v k.ú. Zbraslav
Rada nesouhlasila s předloženou žádostí, která řeší umístění nabíjecí stanice pro elektromobily. Žadatel byl
informován, že jeho záměr je ze strany MČ podporován, ale navržené umístění je z hlediska plánované
rekonstrukce komunikace Žabovřeská, a také z dopravního hlediska, zcela nevhodný, a je třeba hledat jiný vhodný
pozemek.

Rada městské části

I. nesouhlasí
1. s umístění nabíjecí stanice pro elektromobily na pozemcích parc. č. 1292/6 a 1293/6 vše v k. ú.
Zbraslav na základě žádosti č.j. MCZB/3402/2019/OMIR ze dne 7.10.2019, a to z důvodu s
možnou kolizí plánované rekonstrukce ulice Žabovřeská;

II. ukládá
1. OMIR informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 20.12.2019
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

4. Usnesení č. R 32 461 19
Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Provádění komplexních servisních služeb a
pravidelných ročních revizí slaboproudých systémů v objektech zadavatele"
Komise pro posuzování a vyhodnocování nabídek obdržela 2 nabídky. Nejvíce bodů obdržela nabídka pana
Kobylky. Rada schválila zadání zakázky panu Kobylkovi.

Rada městské části

I. schvaluje
1. v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu S 11/2016 ze dne
17.10.2016, zadání veřejné zakázky "Provádění komplexních servisních služeb pravidelných
ročních revizí slaboproudých systémů v objektech zadavatele" fyzickou osobu Eduarda
Kobylku, IČ: 738 08 580, se sídlem: Nad Orionem 133, 252 06 Davle-Sloup za cenu 216.000
Kč bez DPH;

II. pověřuje
1. starostku městské části Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem smlouvy o dílo,
dle bodu I tohoto usnesení;
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III. ukládá
1. OMH provést potřebné administrativní kroky.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 20.12.2019
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

5. Usnesení č. R 32 462 19
Vyloučení uchazeče podlimitní veřejné zakázky "Sanační a udržovací práce BD Nad Parkem 874,
Praha-Zbraslav"
Rada svým usnesením rozhodla o vyloučení účastníka na prvním místě. Po podrobné kontrole bylo
zjištěno, že firma v prvním pořadí nedisponuje příslušným živnostenským oprávněním a ani
oprávněnou osobou s příslušnou autorizací. Dále pak ve svém harmonogramu plnění uvedla délku
výstavby 13 měsíců, což odporuje požadavku zadavatele na maximální délku výstavby 12 měsíců a
zadavatel v zadávacích podmínkách výslovně uvedl, že nedodržení této lhůty může být důvode m
vyloučení účastníka.

Rada městské části

I. bere na vědomí
1. zprávy komise pro hodnocení nabídek;

II. rozhoduje
1. v souladu s §48 (2) (a) zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, a v souladu s doporučením komise pověřené zadavatelem v souladu s ustanovením §42
Zákona provedením hodnocení nabídek a posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím
řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Sananční a udržovací práce BD
Nad Parkem 874, Praha-Zbraslav" (dále jen "Zakázka") o vyloučení účastníka č. 4, společnosti
TBPK-INVESTMENT, s. r. o., IČ: 049 74 816, se sídlem Vidlák 721, 198 00 Praha 9 Hostavice, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 256491, z účasti v zadávacím
řízení Zakázky s ohledem na skutečnost, že nabídka účastníka č. 4 nesplnila zadávací
podmínky Zakázky, neboť účastník č. 4 předložil v rámci své nabídky harmonogram postupu
prací, který není v souladu s požadavkem Zadavatele stanoveným v odst. 4.2 zadávací
dokumentace Zakázky na provedení předmětu plnění Zakázky, když předpokládá dokončení
realizace Zakázky ve lhůtě přesahující dvanáct (12) měsíců ode dne převzetí místa plnění;

III. pověřuje
1. starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem rozhodnutí o vyloučení dle
bodu II. tohoto usnesení;

IV. ukládá
1. OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 16.12.2019
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Schváleno

6. Usnesení č. R 32 463 19
Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních
zařízení a jejich příslušenství
Dosavadní smlouva se společností Vodafone CR, a. s. skončila v měsíci listopadu. MČ oslovila společnosti, které
provozují služby elektronických komunikací, k předložení nabídek. Rada souhlasila s uzavřením Rámcové smlouvy
se společností T-Mobile CR, a. s., která podala výhodnější nabídku. Díky této smlouvě dojde i ke sjednocení s
poskytovanými dalšími službami.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s uzavřením Dohody o ukončení dohody o přistoupení k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a
poskytování služeb Vodafone OneNet č. 019190, s poskytovatelem: Vodafone Czech Republic,
a. s., IČ: 257 88 001, v předloženém znění;
2. s uzavřením Rámcové smlouvy o službách elektronických komunikací a o prodeji
elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství s č. 40101317684, s
poskytovatelem: T-Mobile Czech Republic, a. s., IČ: 649 49 681, v předloženém znění;

II. pověřuje
1. tajemníka Úřadu MČ Praha-Zbraslav, Petra Janečka, podpisem Rámcové smlouvy a Dohody
dle bodu I. tohoto usnesení;

III. ukládá
1. OKT zajistit administrativní kroky vedoucí k realizaci usnesení.
Zodpovídá: Petr Janeček, tajemník
Termín plnění: 06.12.2019
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

7. Usnesení č. R 32 464 19
Vyhlášení Programu pro poskytování dotací MČ Praha-Zbraslav pro rok 2020
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MČ v roce 2020.
Účelem programu je podpora jednorázových akcí i dlouhodobějších projektů určených pro obyvatele městské
části, které se budou konat a realizovat od ledna do prosince roku 2020.

Rada městské části

I. doporučuje
1. Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit vyhlášení Programu pro poskytování dotací z
rozpočtu MČ Praha-Zbraslav v roce 2020, v předloženém znění;

II. doporučuje
5 z 11

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

1. Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav uložit Radě MČ Praha-Zbraslav vyhlásit Výzvy k podávání
žádostí o přidělení dotací v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, a jmenovat výběrovou komisi k posouzení žádostí o
dotace;

III. doporučuje
1. Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav uložit ÚMČ Praha-Zbraslav zařadit částku 1.800.000 Kč na
realizaci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav v roce 2020 do
návrhu rozpočtu MČ Praha-Zbraslav pro rok 2020;

IV. pověřuje
1. místostarostu MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením tohoto materiálu na
nejbližší zasedání Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 09.12.2019
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

8. Usnesení č. R 32 465 19
Žádost o přidělení místa na urnovém háji
Rada, na základě žádosti, odsouhlasila přidělení místa na urnovém háji.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s přidělením místa na urnovém háji na základě žádosti č.j. 3960/2019/OMH ze dne 27.11.2019;

II. ukládá
1. OMH informovat žadatele.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 06.12.2019
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

9. Usnesení č. R 32 466 19
Rozpočtové opatření č. 7009/2019
Rada schválila rozpočtové opatření, které se týká zvýšení schváleného rozpočtu o částku 423.400 Kč.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo úpravu rozpočtu, která se vztahuje k projektům schváleným v rámci
Operačního programu Praha - pól růstu. Jedná se o akci "Poznávej a uč se" realizovanou v MŠ Nad Parkem.

Rada městské části

I. schvaluje
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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 7009/2019, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II. ukládá
1. OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 06.12.2019
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

10. Usnesení č. R 32 467 19
Zateplení domu na Zbraslavi, Žitavského 583, Praha 5 - Zbraslav na pozemcích parc.č. 2211/1 a
2211/3 vše v k.ú. Zbraslav
Rada souhlasila se stavebním záměrem, který se týká zateplení rodinného domu. Dům bude zateplen kontaktním
zateplovacím systémem, a dále bude zateplena podlaha v suterénu, kde bude provedeno podlahové vytápění.

Rada městské části

I. souhlasí
1. se stavebním záměrem stavby nazvané „Zateplení domu na Zbraslavi, Žitavského 583, Praha
5 - Zbraslav“ umístěné na pozemcích parc. č. 2111/1 a 2211/3 vše v k. ú. Zbraslav na základě
žádosti č.j. MCZB/3625/2019/OMIR ze dne 1.11.2019;

II. ukládá
1. OMIR informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 20.12.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

11. Usnesení č. R 32 468 19
Stavební úpravy RD čp. 1414 na pozemku parc.č. 2359/3 v k.ú. Zbraslav
Rada, na základě žádosti, souhlasila se záměrem, který se týká stavebních úprav rodinného domu. Jedná se o
půdní vestavbu, jejíž součástí bude osazení nových oken ve štítu i ve střeše, zateplení střechy a vybudování dvou
pokojů a koupelny.

Rada městské části

I. souhlasí
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1. se stavebním záměrem stavby nazvané „Stavební úpravy RD č.p. 1414“ umístěné na pozemku
parc. č. 2359/3 v k. ú. Zbraslav na základě žádosti č.j. MCZB/3848/2019/OMIR ze dne
18.11.2019;

II. ukládá
1. OMIR informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 20.12.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

12. Usnesení č. R 32 469 19
Stavební úpravy garáže a nástavba zimní zahrady u RD čp. 90 na pozemku parc.č. 1244 a 1243/1 vše v
k.ú. Zbraslav
Rada odsouhlasila stavební záměr, který spočívá v úpravě a rozšíření stávající garáže u rodinného domu. V rámci
stavebních úprav dojde k odstranění stávajícího zahradního objektu.

Rada městské části

I. souhlasí
1. se stavebním záměrem stavby nazvané „Stavební úpravy garáže a nástavba zimní zahrady u
RD čp. 90“ umístěné na pozemku parc. č. 1244 a 1243/1 vše v k. ú. Zbraslav na základě
postoupené žádosti č.j. MCZB/3872/2019/OMIR ze dne 20.11.2019;

II. ukládá
1. OMIR informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 20.12.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

13. Usnesení č. R 32 470 19
Přístavba fitnes místnosti k rodinnému domu Lesáků 1348, Praha-Zbraslav na pozemcích parc.č.
2454/2 a 2454/3 vše v k.ú. Zbraslav
Rada nesouhlasila se stavebním záměrem, který se týká přístavby fitnes místnosti k rodinnému domu v ulici
Lesáků, a to z toho důvodu, že se nejedná o povolení nové stavby, ale o legalizaci stavby již provedené.

Rada městské části

I. bere na vědomí
1. žádost č.j. MCZB/3613/2019/OMIR ze dne 31.10.2019 o stanovisko ke stavbě nazvané
„Přístavba fitnes místnosti k rodinnému domu Lesáků 1348, Zbraslav“ umístěné na pozemcích
parc. č. 2454/2 a 2454/3 vše v k. ú. Zbraslav;
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II. nesouhlasí
1. se stavebním záměrem stavby „Přístavba fitnes místnosti k rodinnému domu Lesáků 1348,
Zbraslav“ umístěné na pozemcích parc. č. 2454/2 a 2454/3 vše v k. ú. Zbraslav a to z důvodu
toho, že se nejedná o povolení nové stavby, ale o legalizaci již provedené stavby;

III. ukládá
1. OMIR informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 20.12.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

14. Usnesení č. R 32 471 19
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu s názvem "Rekonstrukce a dostavba objektu U Prádelny čp.
668, Praha-Zbraslav"
Rada schválila změnový list na vzniklé vícepráce. Jedná se o úpravy římsy, komínů, které vznikly v důsledku
statického zajištění stávajících kleneb a statického zajištění objektu, kdy z důvodu umístění táhel pro zajištění
objektu došlo ke zvýšení hrubé podlahy a následně k celkovému navýšení hřebene střechy, která si vyžádala
úpravu výšky komínového tělesa a také úpravu stávající římsy.

Rada městské části

I. schvaluje
1. Změnový list č. 4 na vzniklé vícepráce při rekonstrukci objektu U Prádelny čp. 668, PrahaZbraslav;

II. souhlasí
1. uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo číslo 85/2019 ze dne 14.05.2019 se společností
Roddom, s. r. o., IČ: 604 86 431, se sídlem K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5 - Zbraslav na
stavební práce s názvem "Rekonstrukce a dostavba objektu U Prádelny čp. 668, PrahaZbraslav" na schválené vícepráce;

III. pověřuje
1. starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem Dodatku č. 3 dle bodu II.
tohoto usnesení;

IV. ukládá
1. OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 30.11.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

15. Usnesení č. R 32 472 19
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Vyhlášení výzvy veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Výpočetní a AV technika
pro ZŠ Vl. Vančury"
V rámci Operačního programu Praha - pól růstu obdržela základní škola dotaci. Součástí projektu modernizace
jazykové učebny jsou jednak stavební práce, dále dodávka a montáž interiéru a montáž AV techniky, která tvoří
nejpodstatnější část finančního plnění celé modernizace. Rada schválila text výzvy k podání nabídek na veřejnou
zakázku - výpočetní technika a AV technika pro základní školu ve Zbraslavi.

Rada městské části

I. schvaluje
1. a) text výzvy k podání nabídky dle ustanovení §27 a §31 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání
veřejných zakázek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem
"Výpočetní a AV technika pro ZŠ V. Vančury, Praha-Zbraslav". Tato výzva je součástí projektu
modernizace jazykové učebny, na kterou ZŠ získala dotaci v rámci výzvy 37 Operačního
programu Praha pól růstu reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000976;
b) seznam způsobilých dodavatelů, kteří budou vyzváni k předložení nabídky, v předloženém
znění;

II. stanovuje
1. společnost ARPUS Trade, s. r. o., IČ: 035 86 642, se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4,
jako zástupce ZŠ v řízení podle ustanovení §43 Zákona a zmocňuje uvedenou společnost k
provádění úkonů podle Zákona souvisejících se zadávacím řízením, vyjma úkonů uvedených v
ustanovení §43 odst.2) Zákona. Zmocněná společnost je oprávněna udělit plnou moc jiné
osobě (ustanovit si zástupce), aby místo ní jednala za zadavatele;

III. vyhlašuje
1. výzvu dle ustanovení §27 a §31 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem "Výpočetní a AV technika pro
ZŠ V. Vančury, Praha-Zbraslav";

IV. ukládá
1. OMIR informovat ředitele školy o usnesení a společně realizovat potřebné administrativní kroky
k plnění tohoto usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Wildová, radní
Termín plnění: 20.12.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

16. Usnesení č. R 32 473 19
Svěření majetku MČ Praha-Zbraslav příspěvkové organizaci Základní škola Vl. Vančury, PrahaZbraslav
Rada odsouhlasila předání majetku do správy základní školy. Jedná se 67 ks pětidveřových botníků a 167 ks
dvoudvéřových šatních skříněk.

Rada městské části

I. souhlasí
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1. podle ustanovení §27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, s předáním majetku MČ Praha-Zbraslav do správy příspěvkové organizaci
Základní škola Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav, IČ: 613 86 961, k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití. Celková hodnota předávaného majetku je 553.411 Kč bez DPH, resp.
669.627,31 Kč včetně DPH;

II. ukládá
1. OMIR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Wildová, radní
Termín plnění: 20.12.2019
Hlasování o návrhu: 3-0-0

Schváleno

Mgr. Zuzana Wildová, radní

Bc. Filip Gaspar, místostarosta
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