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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZBRASLAV

ZÁPIS
4. řádné jednání Rady městské části, které se uskutečnilo dne
17.02.2020 v 15:00

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

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

Bod jednání
Novostavba rodinného dvojdomu, k.ú. Zbraslav parc.č. 2920/24,
2920/25 - změna stavby před dokončením
Stavební úprava a nástavba podkroví rodinného domu čp. 1138 na
parcele č. 2402 v k.ú. Zbraslav
Výpůjčka fotbalového hřiště na Baních na pozemku parc.č. 2868/1
a částí přilehlých pozemků parc.č. 2868/10, 2866/2, 2867/2,
2866/1 v k.ú. Zbraslav

Rozhodnutí

Číslo usnesení

Schváleno

R 4 47 20

Schváleno

R 4 48 20

Schváleno

R 4 49 20

Smlouva o nájmu bytu č. 39 na adrese Elišky Přemyslovny 437

Schváleno

R 4 50 20

Schváleno

R 4 51 20

Schváleno

R 4 52 20

Schváleno

R 4 53 20

Schváleno

R 4 54 20

Schváleno

R 4 55 20

Zrušení podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem
"Sluneční park Zbraslav - Mobiliář parku" - ČÁST 2 odpadkové
koše
Vyhodnocení veřejné zakázky "Výpočetní a AV technika pro ZŠ
V. Vančury"
Schválení zadávací dokumentace a vyhlášení výběrového řízení:
SYSTÉMOVÁ SPRÁVA A PODPORA IT INFRASTRUKTURY
Souhlas s podáním žádosti v Programu prevence sociálního
vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP pro rok 2020
Žádost o dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 - investiční
rezerva pro městské části hl. m. Prahy

10.

Žádost o přidělení místa v urnovém háji

Schváleno

R 4 56 20

11.

Rozpočtové opatření č. 3001/2020

Schváleno

R 4 57 20

12.

Rozpočtové opatření č. 7001/2020

Schváleno

R 4 58 20

13.

Právní zastoupení Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav
panem Mgr. Martinem Kulichem

Schváleno

R 4 59 20

1. Usnesení č. R 4 47 20
Novostavba rodinného dvojdomu, k.ú. Zbraslav parc.č. 2920/24, 2920/25 - změna stavby před
dokončením
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OMIR předložil radě dokumentaci novostavby rodinného domu. Jedná se o přesunutí dešťových jímek, ploché
střechy s vnitřními svody jsou nahrazeny plochými střechami se spádem, vodoměrná sestava bude přesunuta do
sklepních prostor. Rada s předloženou dokumentací změny stavby souhlasila.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s předloženou dokumentací změny stavby před jejím dokončením nazvanou "Novostavba
rodinného dvojdomu“ umístěné na pozemcích parc. č. 2920/24 a 2920/25 a 2454/3 vše v k. ú.
Zbraslav na základě žádosti č.j.: MCZB/4186/2019/OMIR ze dne 30.12.2019;

II. ukládá
1. OMIR informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 29.02.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

2. Usnesení č. R 4 48 20
Stavební úprava a nástavba podkroví rodinného domu čp. 1138 na parcele č. 2402 v k.ú. Zbraslav
Rada projednávala materiál, který se týkal nástavby sedlové střechy a podkroví rodinného domu v ulici Za Dálnicí.
Střecha bude obsahovat okna a balkon. Stavební komise i rada souhlasila se stavbou.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s předloženou dokumentací pro ohlášení stavby „Stavební úprava a nástavba podkroví
rodinného domu“ na pozemcích parc. č. 2402 v k. ú. Zbraslav na základě žádosti č.j.:
MCZB/0090/2020/OMIR ze dne 13.01.2020;

II. ukládá
1. OMIR informovat žadatele o usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 29.02.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

3. Usnesení č. R 4 49 20
Výpůjčka fotbalového hřiště na Baních na pozemku parc.č. 2868/1 a částí přilehlých pozemků parc.č.
2868/10, 2866/2, 2867/2, 2866/1 v k.ú. Zbraslav
Na základě žádostí rada souhlasila s výpůjčkou fotbalového hřiště v termínech 23.5. a 19.9.2020. V těchto dnech se
na hřišti bude pořádat fotbalový turnaj "Baňský pohár".
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Rada městské části

I. schvaluje
1. uzavření smlouvy o výpůjčce fotbalového hřiště na pozemku parc. č. 2868/1, druh pozemku:
ostatní plocha a částí přilehlých pozemků parc.č. 2868/10,druh pozemku: ostatní plocha, parc.
č. 2866/2, druh pozemku: ostatní plocha, parc. č. 2867/2, druh pozemku: ostatní plocha a parc.
č. 2866/1, druh pozemku: zahrada, v k. ú. Zbraslav, zapsaných na LV 1707, vlastnické právo
pro hlavní město Prahu, svěřená správa nemovitostí MČ Praha-Zbraslav, zájemci na základě
žádostí č.j. 0272/2020/OMIR, na den 23.5.2020 od 8.00 h do 17.00 h;

II. schvaluje
1. uzavření smlouvy o výpůjčce fotbalového hřiště na pozemku parc. č.2868/1, druh pozemku:
ostatní plocha a částí přilehlých pozemků parc. č. 2868/10, druh pozemku: ostatní plocha,
parc. č. 2866/2, druh pozemku: ostatní plocha, parc. č. 2867/2, druh pozemku: ostatní plocha a
parc. č. 2866/1, druh pozemku: zahrada, v k. ú. Zbraslav, zapsaných na LV 1707, vlastnické
právo pro hlavní město Prahu, svěřená správa nemovitostí MČ Praha-Zbraslav, zájemci na
základě žádostí č.j. 0273/2020/OMIR, na den 19.9.2020 od 8.00 h do 17.00 h;

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

IV. ukládá
1. OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 28.02.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

4. Usnesení č. R 4 50 20
Smlouva o nájmu bytu č. 39 na adrese Elišky Přemyslovny 437
Rada, na základě žádosti, a vzhledem k obtížné životní situaci žadatele, schválila pronájem obecního bytu na dobu
určitou - 3 měsíce.

Rada městské části

I. schvaluje
1. uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 39 na adrese Elišky Přemyslovny 437, 156 00 PrahaZbraslav, na dobu určitou od 01.03.2020 do 31.05.2020, na základě žádosti č.j.
MCZB/0274/2020/OMH ze dne 28.01.2020, v předloženém znění;

II. ukládá
1. OMH zajistit potřebné administrativní kroky.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 20.02.2020
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Schváleno

5. Usnesení č. R 4 51 20
Zrušení podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem "Sluneční park Zbraslav - Mobiliář parku"
- ČÁST 2 odpadkové koše
Rada svým usnesením zrušila veřejnou zakázku na dodávku odpadkových košů, které měly být umístěny ve
Slunečním parku. Dodavatel, ani na výzvu, nepředložil požadované doklady o kvalifikaci v originále či úředně
ověřené kopii, a dále nepředložil výpis z evidence o skutečných majitelích společnosti.

Rada městské části

I. rozhoduje
1. v souladu s §127(2)(b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, o zrušení podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Sluneční park Zbraslav –
Mobiliář parku" - ČÁST 2 (dále jen „Zakázka“) s ohledem na skutečnost, že zanikla účast
vybraného dodavatele, společnosti Urban-furniture, s. r. o., IČ: 067 57 278, se sídlem Vlastina
889/23, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 288343, po jeho vyloučení;

II. ukládá
1. OMIR zajistit potřebné administrativní kroky.
Zodpovídá: Radek Rejna, radní
Termín plnění: 29.02.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

6. Usnesení č. R 4 52 20
Vyhodnocení veřejné zakázky "Výpočetní a AV technika pro ZŠ V. Vančury"
Na veřejnou zakázku, která se týká dodání výpočetní techniky pro ZŠ Vl. Vančury, se přihlásili 2 dodavatelé.
Hodnotící komise vybrala ekonomicky výhodnější nabídku, kterou nabídla společnost IT Market ICT, s. r. o. Rada
svým usnesením rozhodla o vítězi a pověřila ředitele ZŠ podpisem smlouvy.

Rada městské části

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

II. rozhoduje
1. a) o vítězi výběrového řízení na realizaci zakázky malého rozsahu „Výpočetní a AV technika
pro ZŠ V. Vančury“, kterým je společnost IT Market ICT, s. r. o., IČ: 076 49 657, se sídlem U
továren 999/31, 102 00 Praha 10, za cenu 1.439.408,02 Kč bez DPH;
b) o druhém v pořadí je společnost AV MEDIA, a. s., IČ: 481 08 375, se sídlem Pražská
1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, za cenu 1.472.412,00 Kč bez DPH;

III. souhlasí
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1. s uzavřením smlouvy se společností IT Market ICT, s. r. o., IČ: 076 49 657, se sídlem U
továren 999/31, 102 00 Praha 10, za cenu 1.439.408,02 Kč bez DPH;

IV. pověřuje
1. ředitele Základní školy Vladislava Vančury, Ing. Lukáše Herouta, Ph.D., podpisem smlouvy dle
bodu III. tohoto usnesení;

V. ukládá
1. OMIR informovat ředitele školy o usnesení RMČ.
Zodpovídá: Zuzana Wildová, radní
Termín plnění: 21.02.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

7. Usnesení č. R 4 53 20
Schválení zadávací dokumentace a vyhlášení výběrového řízení: SYSTÉMOVÁ SPRÁVA A
PODPORA IT INFRASTRUKTURY
Rada schválila vyhlášení výzvy na systémovou správu a podporu IT infrastruktury. Výběrové řízení bude
realizováno z důvodu skončení smlouvy se společností, která zajišťovala IT služby pro ÚMČ Praha-Zbraslav.

Rada městské části

I. schvaluje
1. text výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„SYSTÉMOVÁ SPRÁVA A PODPORA IT INFRASTRUKTURY“;

II. jmenuje
1. členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu "SYSTÉMOVÁ SPRÁVA A PODPORA IT INFRASTRUKTURY", 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 "SYSTÉMOVÁ SPRÁVA A PODPORA IT
INFRASTRUKTURY";

IV. ukládá
1. OKT realizovat kroky k plnění tohoto usnesení.
Zodpovídá: Petr Janeček, tajemník
Termín plnění: 29.02.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

8. Usnesení č. R 4 54 20
Souhlas s podáním žádosti v Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP
pro rok 2020
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Hlavní město Praha vypsalo Program prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť. Jedná se o otevírání hřišť
provozovaných ZŠ za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost. Konkrétně zajištění zázemí u
workoutového hřiště. Dále se jedná o podporu vícedenních akcí jako jsou - lyžařský výcvik, škola v přírodě, školní
výlet, adaptační kurz. Rada souhlasila s podáním žádosti na tyto výzvy.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s podáním žádosti v Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP
pro rok 2020 u opatření č. 7 - včetně seznamu kde bude uvedena základní škola, požadovaná
částka - Příloha č. 1;

II. souhlasí
1. s podáním žádosti v Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP
pro rok 2020 u opatření č. 8 - včetně seznamu kde budou uvedeny základní a mateřské školy s
počtem dětí a žáků jednotlivých škol žádajících podporu a výše podpory pro jednotlivé školy Příloha č. 2;

III. ukládá
1. OKŠ realizovat administrativní kroky tohoto usnesení.
Zodpovídá: Michaela Bernardová, místostarostka
Termín plnění: 20.02.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

9. Usnesení č. R 4 55 20
Žádost o dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 - investiční rezerva pro městské části hl. m. Prahy
Na základě výzvy k předložení žádostí na poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl.
m. Prahy na rok 2020, rada souhlasila s podáním žádosti na dotaci na akce: Sluneční město - revitalizace
prostranství, Rekonstrukce a dostavba MŠ Ottova a Modernizace školního hřiště.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s podáním žádosti na poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl.
m. Prahy na rok 2020, na investiční akce MČ Praha-Zbraslav s uvedením priorit v tomto
pořadí:
1. Sluneční město - revitalizace prostranství,
2. Rekonstrukce a dostavba MŠ Ottova,
3. Modernizace školního hřiště;

II. ukládá
1. OFR ve spolupráci s OMIR zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 25.02.2020
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Schváleno

10. Usnesení č. R 4 56 20
Žádost o přidělení místa v urnovém háji
Rada, na základě žádosti, souhlasila s přidělením místa na urnovém háji pro občana, který neměl trvalý pobyt ve
Zbraslavi.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s přidělením místa na urnovém háji na základě žádosti č.j. 0420/2020/OMH ze dne 7.2.2020;

II. ukládá
1. OMH informovat žadatele.
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

11. Usnesení č. R 4 57 20
Rozpočtové opatření č. 3001/2020
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 126.000 Kč. Zastupitelstvo
hl. m. Prahy schválilo poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určené na podporu
registrovaných sociálních služeb, poskytovaných občanům hl. m. Prahy.

Rada městské části

I. schvaluje
1. na základě pověření Usnesením číslo Z 9 58 20 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 3001/2020, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II. ukládá
1. OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 28.02.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

12. Usnesení č. R 4 58 20
Rozpočtové opatření č. 7001/2020
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Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 625.800 Kč. Zastupitelstvo
hl. m. Prahy schválilo úpravu rozpočtu, která se vztahuje k projektům schválených v rámci Operačního programu
Praha - pól růstu. Konkrétně je výše uvedená finanční částka určena na akci Kulturně komunitní centrum Zbraslav.

Rada městské části

I. schvaluje
1. na základě pověření Usnesením číslo Z 9 58 20 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 7001/2020, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II. ukládá
1. OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 28.02.2020
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

13. Usnesení č. R 4 59 20
Právní zastoupení Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav panem Mgr. Martinem Kulichem
Rada vzala na vědomí právní zastoupení Zařízení školního stravování ve věci žaloby paní Renáty Sellákové.

Rada městské části

I. bere na vědomí
1. právní zastoupení Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav (IČ: 708 79 273) panem Mgr.
Martinem Kulichem (IČ:755 42 731) ve věci žaloby paní Renáty
Sellákové,???????????????????????????????????????????????????????????na určení
neplatnosti odvolání z funkce ředitelky Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav, o které je
vedeno řízení u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 24 C 414/2019.
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

Ing. Zuzana Vejvodová, starostka

Bc. Filip Gaspar, místostarosta
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