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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZBRASLAV

ZÁPIS
1. řádné jednání Rady městské části, které se uskutečnilo dne
06.01.2020 v 15:00

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

Schválený program:
Číslo

Bod jednání
Prodej pozemku parc. č. 16 o výměře 59 m2 k. ú. Zbraslav
vlastníkům nemovitostí zapsaných na LV 1473
Novostavba rodinného domu o dvou bytových jednotkách "U
Stárovny" na pozemcích parc.č. 326 a 327 vše v k.ú. Zbraslav
Půdní vestavba domu Elišky Přemyslovny č.p.401 na pozemku
parc.č. 1380/1 v k.ú. Zbraslav
Návrh na změnu tržního místa pro občerstvení na cyklostezce v
ulici K Radotínu

Rozhodnutí

Číslo usnesení

Schváleno

R 1 1 20

Schváleno

R 1 2 20

Schváleno

R 1 3 20

Schváleno

R 1 4 20

5.

Šéfredaktor Zbraslavských novin - výběr uchazeče

Schváleno

R 1 5 20

6.

Jmenování tajemníka Komise pro životní prostředí
Stanovení programu řádného zasedání Zastupitelstva městské části
Praha-Zbraslav

Schváleno

R 1 6 20

Schváleno

R 1 7 20

1.
2.
3.
4.

7.

1. Usnesení č. R 1 1 20
Prodej pozemku parc. č. 16 o výměře 59 m2 k. ú. Zbraslav vlastníkům nemovitostí zapsaných na LV
1473
Rada svým usnesením doporučuje zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku. Na zveřejněný zájem se přihlásil
jeden zájemce. Na pozemku je umístěna vedlejší stavba, která je ve vlastnictví zájemce. Dosud mají žadatelé
pozemek v nájmu.

Rada městské části

I. doporučuje
1. Zastupitelstvu MČ Praha–Zbraslav souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 16 o výměře 59 m?
k. ú. Zbraslav, druh pozemku: ostatní plocha, zapsaný na LV 1707 ve vlastnictví hl. m. Prahy,
svěřená správa MČ Praha-Zbraslav, vlastníkům nemovitostí zapsaných na LV 1473 na základě
přihlášení se na zveřejněný záměr č.j. MCZB/4185/2019 ze dne 30.12.2019 za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 130.000 Kč;

II. pověřuje
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1. místostarostu MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením materiálu Zastupitelstvu
MČ Praha-Zbraslav.
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

2. Usnesení č. R 1 2 20
Novostavba rodinného domu o dvou bytových jednotkách "U Stárovny" na pozemcích parc.č. 326 a
327 vše v k.ú. Zbraslav
Rada, na základě žádosti, souhlasila se záměrem novostavby rodinného domu o dvou bytových jednotkách v ulici
U Stárovny. Stavební komise souhlasila se stavbou s doporučením. Komise životního prostředí formulovala
požadavky na úpravu projektu. Rada se se závěry obou komisí ztotožnila.

Rada městské části

I. souhlasí
1. se stavebním záměrem stavby nazvané „Novostavba rodinného domu o dvou bytových
jednotkách U Stárovny“ umístěné na pozemku parc. č. 326 a 327 vše v k. ú. Zbraslav, dle
projektové dokumentace ve stupni DÚR a DSP, autor Mimosa-architekti, s. r. o., z 11/2019, na
základě e-mailové žádosti ze dne 14.11.2019;

II. požaduje
1. 1.1 zvážit změnu povrchu opěrné stěny podél parkoviště tak, aby reflektoval blízkou opěrnou
stěnu z lomového kamene dle doporučení Stavební komise;
1.2 splnit požadavky Komise životního prostředí uvedené ve Stanovisku KŽP k záměru
novostavby rodinného domu v ulici U Stárovny na pozemcích parc. č. 326 a parc. č. 327 v k. ú.
Zbraslav ze dne 19.12.2019;

III. ukládá
1. OMIR informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 31.01.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

3. Usnesení č. R 1 3 20
Půdní vestavba domu Elišky Přemyslovny č.p.401 na pozemku parc.č. 1380/1 v k.ú. Zbraslav
OMIR předložil radě žádost o povolení stavebních úprav objektu v ulici Elišky Přemyslovny. Stavební úpravy se
týkají nástavby pultového vikýře, kde ve stávajícím prostoru vzniknou dva dětské pokoje a herna. Rada s
projektovou dokumentací souhlasila.

Rada městské části

I. souhlasí
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1. s dokumentací stavby pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby s názvem
„Stavebními úpravy objektu Elišky Přemyslovny čp. 401, Praha-Zbraslav - Půdní vestavba a
nástavba“ umístěné na pozemku parc. č. 1380/1 v k. ú. Zbraslav, na základě žádosti ze dne
29.11.2019;

II. ukládá
1. OMIR informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 31.01.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

4. Usnesení č. R 1 4 20
Návrh na změnu tržního místa pro občerstvení na cyklostezce v ulici K Radotínu
Na základě dodaných návrhů na změnu přílohy tržního řádu, rada nesouhlasila s podáním žádostí o změnu přílohy
vyhlášky na MHMP. Jedná se o zřízení nového tržního místa u ulice K Radotínu. Pozemky jsou v soukromém
vlastnictví a nejsou zasíťované

Rada městské části

I. nesouhlasí
1. s podáním žádosti ze dne 17.12.2019 pod č.j.: 4124/2019/OSV, návrh na změnu přílohy
(novely) nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění
pozdějších předpisů - návrh na umístění občerstvení - celoročně v ulici K Radotínu parc. č.
2949 v k. ú. Zbraslav.
Velikost místa: 60 m2
Počet míst: 1
Prodejní doba: Po-Ne 6:00 - 20:00 h
Druh prodávaného zboží: občerstvení včetně točeného piva
Doba provozu: celoročně;
2. s podáním žádosti ze dne 17.12.2019 pod č.j.: 4125/2019/OSV, návrh na změnu přílohy
(novely) nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění
pozdějších předpisů - návrh na umístění občerstvení - celoročně v ulici K Radotínu parc. č.
2951/5 v k. ú. Zbraslav.
Velikost místa: 60 m2
Počet míst: 1
Prodejní doba: Po-Ne 6:00 - 20:00 h
Druh prodávaného zboží: občerstvení včetně točeného piva
Doba provozu: celoročně;

II. ukládá
1. OSV informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Michaela Bernardová, místostarostka
Termín plnění: 10.01.2020
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Schváleno

Z. Wildová se zdržela

5. Usnesení č. R 1 5 20
Šéfredaktor Zbraslavských novin - výběr uchazeče
Na základě vyhlášeného výběrového řízení na obsazení pozice šéfredaktora Zbraslavských novin se přihlásil jeden
uchazeč. Výběrová komise pozvala uchazeče k osobnímu pohovoru, na jehož základě doporučila radě obsadit toto
místo paní Mgr. et Mgr. Kateřinou Pietrasovou. Rada rozhodla o výběru jmenované uchazečky do této pozice.

Rada městské části

I. bere na vědomí
1. zprávu výběrové komise o průběhu poptávkového řízení na obsazení pozice
šéfredaktora/šéfredaktorky Zbraslavských novin;

II. rozhoduje
1. o výběru uchazeče Mgr. et Mgr. Kateřiny Pietrasové, Ph. D., (IČ: 619 09 441), za nabídkovou
cenu 20.000 Kč;

III. ukládá
1. starostce MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzaně Vejvodové, podepsat smlouvu;
2. OKT provést potřebné administrativní kroky.
Zodpovídá: Petr Janeček, tajemník
Termín plnění: 24.01.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

6. Usnesení č. R 1 6 20
Jmenování tajemníka Komise pro životní prostředí
Rada jmenovala tajemníkem Komise pro životní prostředí referenta Odboru životního prosředí.

Rada městské části

I. odvolává
1. tajemnici Komise pro životní prostředí, Blanku Slancovou, která byla jmenována Usnesením
Rady městské části Praha-Zbraslav č. R 2 10 19 ze dne 16. 1. 2019;

II. jmenuje
1. tajemníkem Komise pro životní prostředí, vedoucího Odboru životního prostředí ÚMČ PrahaZbraslav nebo pověřeného referenta tohoto odboru;

III. ukládá
1. OKT informovat předsedu, členy a tajemníka komise.
Zodpovídá: Petr Janeček, tajemník
Termín plnění: 15.01.2020
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Schváleno

7. Usnesení č. R 1 7 20
Stanovení programu řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav
Rada schválila program zasedání zastupitelstva, které se bude konat 29.1.2020.

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 9. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav, dne
29.1.2020, v předloženém znění;

II. ukládá
1. OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Petr Janeček, tajemník
Termín plnění: 13.01.2020
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

Ing. Zuzana Vejvodová, starostka
Mgr. Michaela Bernardová, místostarostka
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