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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZBRASLAV

ZÁPIS
2. řádné jednání Rady městské části, které se uskutečnilo dne
20.01.2020 v 15:00

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

Schválený program:
Číslo

Bod jednání

Rozhodnutí

Číslo usnesení

1.

Soutěž o návrh "Zbraslavské náměstí"

Schváleno

R 2 8 20

2.

Návrh rozpočtu MČ Praha-Zbraslav na rok 2020

Schváleno

R 2 9 20

Schváleno

R 2 10 20

Schváleno

R 2 11 20

Schváleno

R 2 12 20

Schváleno

R 2 13 20

Schváleno

R 2 14 20

Schváleno

R 2 15 20

Schváleno

R 2 16 20

Schváleno

R 2 17 20

Schváleno

R 2 18 20

Schváleno

R 2 19 20

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Dodatek č. 1 k Zásadám projektu Participativního rozpočtu MČ
Praha-Zbraslav
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neivnestiční finanční
podpory - Dětské jesle Zbraslav o.p.s.
Zpráva o činnosti Rady městské části Praha-Zbraslav za období
červen - prosinec 2019
Vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky "Sanační a udržovací
práce BD Nad Parkem 874, Praha-Zbraslav"
Kulturně komunitní centrum Zbraslav - žádost o souhlas s
realizací projektů Zahrada komunitního centra a Zelená učebna
komunitního centra
Pronájem nebytového prostoru - sklep v domě č.p. 824 v ulici
Lomařská
Smlouva o nájmu bytu zvl. určení č. 212 v DsPS
Žádost o prodloužení lhůty pro vystěhování z bytu č. 2, U Lékárny
592
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na stavbu s názvem "Rekonstrukce
a dostavba objektu U Prádelny čp. 668, Praha-Zbraslav"
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon a obstarání odborného
technického dozoru investora a činnosti koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na stavební akci v rámci realizace
projektu "Rekonstrukce a dostavba objektu U Prádelny čp. 668,
Praha-Zbraslav"

13.

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo - tisk Zbraslavských novin

Schváleno

R 2 20 20

14.

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení - Požární
bezpečnost s.r.o.

Schváleno

R 2 21 20

15.

Nové bankovní služby - platební terminály a vkladová karta

Schváleno

R 2 22 20

16.

Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Zařízení školního

Schváleno

R 2 23 20
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stravování Praha-Zbraslav a stanovení platu ředitelky Zařízení
školního stravování Praha-Zbraslav
17.

Darování pomníčku na starém hřbitově

Schváleno

R 2 24 20

18.

Jmenování Komise pro posuzování žádostí o dotace

Schváleno

R 2 25 20

19.

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2019

Schváleno

R 2 26 20

1. Usnesení č. R 2 8 20
Soutěž o návrh "Zbraslavské náměstí"
Rada schválila soutěžní podmínky soutěže o návrh "Zbraslavské náměstí", a předkládá tento materiál
zastupitelstvu k udělení souhlasu s vyhlášením soutěže.

Rada městské části

I. schvaluje
1. soutěžní podmínky soutěže o návrh „Zbraslavské náměstí“;

II. doporučuje
1. Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav souhlasit s vyhlášením otevřené jednofázové
projektové architektonicko-krajinářské soutěže o návrh „Zbraslavské náměstí“ v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Soutěžním řádem
České komory architektů;

III. pověřuje
1. starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, předložením materiálu dle bodu II.
tohoto usnesení na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 31.01.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

2. Usnesení č. R 2 9 20
Návrh rozpočtu MČ Praha-Zbraslav na rok 2020
Rada předkládá zastupitelstvu návrh rozpočtu městské části na rok 2020. Materiál obsahuje výhled hospodářské
činnosti, návrh rozvojových a investičních projektů a střednědobý výhled rozpočtu na 5 let. Rozpočet a návrh
projektů jsou doplněny komentářem.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s návrhem rozpočtu MČ Praha-Zbraslav na rok 2020 dle předložené přílohy číslo 1, se
seznamem investičních a rozvojových projektů na rok 2020 dle přiložené přílohy číslo 2, s
výhledem VHČ na rok 2020 dle přiložené přílohy číslo 3 a se střednědobým výhledem rozpočtu
do roku 2025 dle přiložené přílohy číslo 4;

II. doporučuje
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1. a) Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit rozpočet MČ Praha-Zbraslav na rok 2020 dle
předložené přílohy číslo 1;
b) Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit seznam investičních a rozvojových projektů
plánovaných na rok 2020 zahrnutých v návrhu rozpočtu na rok 2020, dle přiložené přílohy číslo
2;
c) Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav vzít na vědomí výhled vedlejší hospodářské činnosti na
rok 2020, dle předložené přílohy číslo 3;
d) Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ
Praha-Zbraslav do roku 2025, dle předložené přílohy číslo č. 4;

III. doporučuje
1. a) Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav pověřit Radu MČ Praha-Zbraslav prováděním změn
schváleného rozpočtu na rok 2020 do výše 300.000 Kč v jednotlivých případech;
b) Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav pověřit Radu MČ Praha-Zbraslav prováděním změn
schváleného rozpočtu na rok 2020 vyšších než 300.000 Kč v jednotlivých případech v případě
přijetí dotace do rozpočtu MČ Praha-Zbraslav;
c) Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav pověřit Radu MČ Praha-Zbraslav schválením půjčky a k
provedení rozpočtových změn spojených s poskytnutím půjčky Základní škole Vl. Vančury na
úhradu závazků spojených s modernizací jazykové učebny do doby přijetí prostředků z
Operačního programu Praha - pól růstu určených na tuto modernizaci;
d) Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav pověřit Odbor financí a rozpočtu ÚMČ Praha-Zbraslav
prováděním změn do výše 50.000 Kč v rámci jednotlivých kapitol, kdy nebude měněn celkový
objem finančních prostředků v jednotlivé kapitole;

IV. ukládá
1. místostarostovi MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipovi Gasparovi, předložit tento bod na nejbližším
zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.

Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 29.01.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

3. Usnesení č. R 2 10 20
Dodatek č. 1 k Zásadám projektu Participativního rozpočtu MČ Praha-Zbraslav
Rada předkládá zastupitelům dodatek k Zásadám participativního rozpočtu. Dodatek byl vytvořen z důvodu, že
zásady neřeší situaci, kdy je podáno více návrhů na jednom pozemku.

Rada městské části

I. doporučuje
1. Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav schválit Dodatek č. 1 k Zásadám participativního
rozpočtu v předloženém znění;

II. pověřuje
1. místostarostu MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara, předložením materiálu dle bodu I.
tohoto usnesení na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.
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Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 31.01.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

4. Usnesení č. R 2 11 20
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neivnestiční finanční podpory - Dětské jesle Zbraslav o.p.s.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit finanční podporu Dětským jeslím Zbraslav na pokrytí provozních a
mzdových nákladů na rok 2020.

Rada městské části

I. doporučuje
1. Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční finanční podpory pro Dětské jesle Zbraslav o.p.s., IČ: 256 56 651, se sídlem:
Jaromíra Vejvody 1400, 156 00 Praha-Zbraslav, v roce 2020, ve výši 1.650.000 Kč, v
předloženém znění;

II. pověřuje
1. místostarostu MČ Praha-Zbraslav, Bc. Filipa Gaspara a radní MČ Praha-Zbraslav, Mgr.
Zuzanu Wildovou, předložením tohoto materiálu na nejbližší zasedání Zastupitelstvu MČ
Praha-Zbraslav.
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

5. Usnesení č. R 2 12 20
Zpráva o činnosti Rady městské části Praha-Zbraslav za období červen - prosinec 2019
Rada, dle Jednacího řádu ZMČ Praha-Zbraslav, předkládá zastupitelstvu Zprávu o činnosti dvakrát do roka.

Rada městské části

I. doporučuje
1. Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav vzít na vědomí Zprávu o činnosti Rady MČ Praha-Zbraslav
za období od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019 v předloženém znění;

II. ukládá
1. starostce MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzaně Vejvodové, předložit tento materiál na nejbližší
zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

6. Usnesení č. R 2 13 20
4 z 12

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

Vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky "Sanační a udržovací práce BD Nad Parkem 874, PrahaZbraslav"
Na základě vyhlášeného výběrového řízení na stavební práce v bytovém domu v ulici Nad Parkem se do soutěžě
přihlásilo 6 firem. Jedna ze šesti firem byla z výběrového řízení vyloučena z důvodu nedodržení veškerých
podmínek zadání. Jedna firma byla oslovena k doplnění dokladů. Komise doporučila jako dodavatele společnost
Camino 88, spol. s r. o. Rada, na základě doporučení komise, rozhodla o vítězi výběrového řízení.

Rada městské části

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

II. rozhoduje
1. o vítězi výběrového řízení na realizaci podlimitní zakázky "Sanační a udržovací práce BD Nad
Parkem 874, Praha-Zbraslav", kterým je společnost CAMINO 88, spol. s r. o., IČ: 276 39 240,
se sídlem K Vápence 167/27, 159 00 Praha 5-Velká Chuchle, za cenu 5.788.059,99 Kč bez
DPH, resp. 6.656.268,99 Kč včetně DPH;

III. souhlasí
1. s uzavřením smlouvy se společností CAMINO 88, spol. s r. o., IČ: 276 39 240, se sídlem K
Vápence 167/27, 159 00 Praha 5-Velká Chuchle, za cenu 5.788.059,99 Kč bez DPH, resp.
6.656.268,99 Kč včetně DPH, a to za předpokladu schválení této akce Zastupitelstvem
městské části Praha-Zbraslav v rozpočtu 2020;

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

V. ukládá
1. OMIR informovat vítěze výběrového řízení o usnesení RMČ a zajistit administrativní kroky k
plnění tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 28.02.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

7. Usnesení č. R 2 14 20
Kulturně komunitní centrum Zbraslav - žádost o souhlas s realizací projektů Zahrada komunitního
centra a Zelená učebna komunitního centra
Rada, na základě žádosti, souhlasila s realizací projektů Víceúčelová zahrada a Zelená učebna komunitního centra.
Jedná se o úpravy části zahrady v areálu objektu Žabovřeská 1227. Revitalizace zahrady navazuje na rekonstrukci
části objektu. Na tyto projekty podalo Pexeso u magistrátu žádost o jejich financování. M. Bernardová se zdržela
hlasování z důvodu možného střetu zájmů.

Rada městské části

I. souhlasí
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1. s realizací projektu „Víceúčelová zahrada komunitního centra“ na pozemku parc.č. 2909/17 v
k.ú. Zbraslav, obec Praha, zapsané na LV č. 1707 ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené
správě Městské části Praha-Zbraslav, a to na základě žádosti č.j.: MCZB/0132/2020/OMIR
spolku Pexeso, z.s., IČ: 27020592, se sídlem Neumannova 1451/1, 156 00 Praha-Zbraslav ze
dne 15.01.2020;
2. s realizací projektu „Zelená učebna komunitního centra“ na pozemku parc.č. 2909/17 v k.ú.
Zbraslav, obec Praha, zapsané na LV č. 1707 ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené správě
Městské části Praha-Zbraslav, a to na základě žádosti č.j.: MCZB/0132/2020/OMIR spolku
Pexeso, z.s., IČ: 27020592, se sídlem Neumannova 1451/1, 156 00 Praha-Zbraslav ze dne
15.01.2020;

II. ukládá
1. OMIR informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 31.01.2020
Hlasování o návrhu: 3-0-1

Schváleno

M. Bernardová se zdržela hlasování

8. Usnesení č. R 2 15 20
Pronájem nebytového prostoru - sklep v domě č.p. 824 v ulici Lomařská
Na zveřejněný záměr pronájmu nebytového prostoru se přihlásil jeden zájemce. Rada nesouhlasila s uzavřením
nájemní smlouvy na pronájem sklepa v bytovém domě v ulici Lomařská.

Rada městské části

I. nesouhlasí
1. s uzavřením Nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru – sklepa o výměře 15 m? v
domě č.p. 824, ulice Lomařská v k. ú. Zbraslav, dům zapsaný na LV 1707, vlastnické právo pro
hlavní město Prahu, svěřená správa nemovitostí MČ Praha-Zbraslav, zájemci na základě
přihlášení se na zveřejněný záměr č.j. 4170/2019/OMIR ze dne 27.12.2019 za cenu 60
Kč/m?/měsíc, na dobu určitou 6 měsíců;

II. ukládá
1. OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 24.01.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

9. Usnesení č. R 2 16 20
Smlouva o nájmu bytu zvl. určení č. 212 v DsPS
Rada schválila uzavření smlouvy na pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou na dobu určitou - 1 rok.
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Rada městské části

I. schvaluje
1. uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 212 pro jednu osobu v Domě s
pečovatelskou službou, U Včely 1442, 156 00 Praha-Zbraslav, pro žadatele, vedeného pod
spisovou značkou 513/2 – 2946/2010, na základě jeho žádosti ze dne 14. 7. 2010 a
doporučení Odboru sociálních agend;

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

III. ukládá
1. OSA zajistit souhlas MHMP;
2. OMH zajistit potřebné administrativní kroky.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 31.01.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

10. Usnesení č. R 2 17 20
Žádost o prodloužení lhůty pro vystěhování z bytu č. 2, U Lékárny 592
Nájemci bytu v ulici U Lékárny byl ukončen pracovní poměr v základní škole ve Zbraslavi, a tím mu skončil nárok
na služební byt. Na základě žádosti byla již jednou prodloužena lhůta pro vyklizení bytu. Nájemce znovu požádal o
prodloužení lhůty pro vystěhování. Rada s tímto prodloužením lhůty nesouhlasila proto, protože na byt již čeká
nový zájemce, který uzavřel pracovní smlouvu s MŠ Nad Parkem.

Rada městské části

I. nesouhlasí
1. s prodloužením lhůty pro vyklizení bytu č. 2 na adrese U Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbraslav,
na základě žádosti č.j. 0072/2020/OMH ze dne 08.01.2020;

II. ukládá
1. OMH informovat žadatele o usnesení RMČ.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 31.01.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

11. Usnesení č. R 2 18 20
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na stavbu s názvem "Rekonstrukce a dostavba objektu U Prádelny čp.
668, Praha-Zbraslav"
7 z 12

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

Rada odsouhlasila uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo na stavební práce v objektu U Prádeny čp. 668. V průběhu
realizace stavby vznikly dodatečné vícepráce, které nebyly v původních zadávacích podmínkách obsaženy. Jedná
se o sanaci kleneb a kompletní výměnu krovu. Tyto vzniklé vícepráce měly vliv na termín dokončení realizace
stavby.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s uzavřením Dodatku č. 4 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-Zbraslav na
stavební práce s názvem "Rekonstrukce a dostavba objektu U Prádelny čp. 668, PrahaZbraslav", kterým se prodlužuje termín realizace;

II. pověřuje
1. starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem Dodatku č. 4 dle bodu I.
tohoto usnesení;

III. ukládá
1. OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 31.01.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

12. Usnesení č. R 2 19 20
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon a obstarání odborného technického dozoru investora a
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavební akci v rámci realizace
projektu "Rekonstrukce a dostavba objektu U Prádelny čp. 668, Praha-Zbraslav"
Rada souhlasila s uzavřením dodatku k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru investora (TDI) pro projekt
rekonstrukce a dostavba objektu U Prádelny. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace stavby vznikly dodatečné
vícepráce, které mají vliv na dokončení realizace stavby, je potřeba také prodloužit dodatkem dobu plnění na
zajištění TDI.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s uzavřením Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru investora (TDI) a
zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) pro
projekt „Rekonstrukce a dostavba objektu U Prádelny čp. 668, Praha-Zbraslav“ se společností
FANSTAV, a. s., IČ: 272 05 461, se sídlem Jateční 540/4, 170 00 Praha 7;

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

III. ukládá
1. OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
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Termín plnění: 31.01.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

13. Usnesení č. R 2 20 20
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo - tisk Zbraslavských novin
Rada schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, která řeší tisk Zbraslavských novin. Na základě
několikaměsíčního zkušebního období se dodatkem navyšuje náklad ZN z 1600 ks na 1800 ks měsíčně.

Rada městské části

I. schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě č. 257/2007 ze dne 30.11.2007 s fyzickou osobou: Jindřich
Pokorný, IČ 16867009, se sídlem: Dolomitová 266/12, 159 00 Praha 5, v předloženém znění;

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

III. ukládá
1. OKŠ provést potřebné administrativní kroky.
Zodpovídá: Zuzana Wildová, radní
Termín plnění: 07.02.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

14. Usnesení č. R 2 21 20
Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení - Požární bezpečnost s.r.o.
Rada souhlasila s uzavřením Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení. Kontrolou bylo zjištěno, že
objednávky, které obsahovaly potřebný materiál pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů ve Zbraslavi, nebyly
zveřejněny v registru smluv. Tato dohoda spolu s objednávkami se dodatečně vloží do registru smluv, a tím se výše
uvedené pochybení napraví.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s uzavřením Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení, se společností Požární
bezpečnost, s. r. o., IČ: 276 60 940, se sídlem Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava;

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

III. ukládá
1. OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
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Zodpovídá: Petr Janeček, tajemník
Termín plnění: 14.02.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

15. Usnesení č. R 2 22 20
Nové bankovní služby - platební terminály a vkladová karta
Na základě nabídky od České spořitelny, a. s., rada souhlasila s podáním Žádosti o akceptaci platebních karet.
Jedná se instalaci platebních terminálů na úřadu z důvodu zkvalitnění služeb pro občany.

Rada městské části

I. souhlasí
1. a) s podáním Žádosti o akceptaci platebních karet a Prohlášení o skutečném majiteli
společnosti Global Payments, s. r. o., IČ: 042 35 452;
b) s podáním Žádosti o vydání platební karty České spořitelny, a. s., IČ: 452 44 782;

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

III. ukládá
1. OFR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 31.01.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

16. Usnesení č. R 2 23 20
Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav a stanovení
platu ředitelky Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav
Na základě vyhlášeného konkrusu na vedoucí pracovní místo ředitele Zařízení školního zařízení se přihlásila jedna
uchazečka. Komise se usnesla, že paní Vildová je vhodným uchazečem pro výkon této funkce. Rada vzala na
vědomí zápis komise a jmenovala paní Vildovou ředitelkou Zařízení školního stravování.

Rada městské části

I. bere na vědomí
1. zápis o průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav, se sídlem: U Lékárny 592, 156 00
Praha-Zbraslav, IČ: 708 79 273, ze dne 6. 1. 2020 a doporučení konkursní komise o výsledku
konkursního řízení;

II. jmenuje
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1. na základě výsledků konkurzního řízení a v souladu s ustanovením § 94 odst. 2 písm. g)
zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, a ustanovením § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění, Marii Vildovou, ředitelkou příspěvkové organizace Zařízení
školního stravování Praha-Zbraslav, se sídlem: U Lékárny 592, 156 00 Praha-Zbraslav, IČ: 708
79 273, s účinností od 1. 2. 2020, na období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitelky
Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav s možností prodloužení dle platných právních
předpisů;

III. stanovuje
1. plat ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav, IČ: 708 79
273, pro Marii Vildovou v souladu s platovými tarify, které jsou stanoveny nařízením vlády č.
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstananců ve veřejných službách a správě, ve znění
nařízení vlády č. 263/2018 Sb.;

IV. ukládá
1. OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Petr Janeček, tajemník
Termín plnění: 31.01.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

17. Usnesení č. R 2 24 20
Darování pomníčku na starém hřbitově
Na základě dědického řízení nabízí dědička městské části pomník na hřbitově ve Zbraslavi. Rada svým usnesením
souhlasila s přijetím hrobového zařízení.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s přijetím daru - hrobového zařízení, pomníku č. 4 na starém hřbitově;

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

III. ukládá
1. OMH zajistit administrativní kroky.
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

18. Usnesení č. R 2 25 20
Jmenování Komise pro posuzování žádostí o dotace
Rada jmenovala hodnotící Komisi pro posuzování žádostí o dotace, které budou podány v rámci jednotlivých
Výzev Programu poskytování dotací z rozpočtu městské části. Komise je složena ze 7 členů a tajemnice.
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Rada městské části

I. jmenuje
1. hodnotící Komisi pro posuzování žádostí o dotace, podaných v rámci jednotlivých Výzev
Programu poskytování dotací z rozpočtu městské části Praha-Zbraslav pro rok 2020;

II. ukládá
1. OKT informovat členy Komise o usnesení RMČ.
Zodpovídá: Michaela Bernardová, místostarostka
Termín plnění: 31.01.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

19. Usnesení č. R 2 26 20
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v roce 2019
Rada schválila Výroční zprávu o poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím. Zpráva bude zveřejněna na webu MČ Praha-Zbraslav.

Rada městské části

I. schvaluje
1. Výroční zprávu o poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v roce 2019, v předloženém znění;

II. ukládá
1. OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Petr Janeček, tajemník
Termín plnění: 31.01.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

Mgr. Zuzana Wildová, radní

Ing. Radek Rejna, radní
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